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ZÁKLADY GIS 

Ing. Jana Štronerová, Ph.D. Sdružení CePT, 17.2.2010.  

Anotace 
Článek Základy GIS se zaměřuje na základní definici geografických informačních systémů, známých pod zkratkou 

GIS. Hlavní důraz dále článek klade na rozbor dat, která GIS využívá a na závěr představuje přehled různých 

softwarových řešení od komerčních softwarů, přes webové aplikace až po freewary. V úplném závěru jsou 

v krátkosti definována některá hesla, se kterými se při práci v GIS setkáváme.  

Definice GIS: 

Definice ve Wikipedii:  
Geografický informační systém (GIS) [1] (Geographic information system) je na počítačích založený informační 

systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země. Geodata, se 

kterými GIS pracuje, jsou definována svou geometrií, topologií, atributy a dynamikou. 

Definice (výkladový slovník ministerstva hospodářství): 
Organizovaná kolekce počítačového technického vybavení, programového vybavení, geografických dat a 

personálu určená k účinnému sběru, pamatování, údržbě, manipulaci, analýze a zobrazování všech forem 

geograficky vztažené informace. -> 3 komponenty (technologie, databáze a infrastruktura). [5] 

Definice (ESRI): 
GIS je organizovaný soubor počítačového hardware, software a geografických údajů (naplněné báze dat) navržený 

pro efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem 

geografických informací. [9] 

Geografický informační systém se skládá, jako každý jiný informační systém, z několika částí. Pro práci s GIS je 

nutné vybavení, které se sestává z hardwaru, kterým mohou být standardní počítač s příslušenstvím, skener pro 

možnost vstupu obrazových dat a vybavení pro tiskový mapový výstup a softwaru, který je vždy tvořen 

specializovanou sadou programů pro analýzu a vizualizaci geodat. Dalšími součástmi GIS jsou samotná data, 

s nimiž GIS pracuje, lidé pracující s GIS – programátoři, specialisté GIS (analytici), koncoví uživatelé a v neposlední 

řadě se mohou pod součást GIS počítat též metody využití daného GIS. 

Před tím než uvedeme konkrétní softwarová řešení GIS, se nejdříve zaměřme na informace k základní části GIS a 

tím jsou vlastní data. Zaměříme se na jejich rozdělení, získávání, interpretaci a analýzu. 

Data 
Data, s nimiž GIS pracuje, nazýváme obecně geodata. Tato geodata se skládají z tzv.geoobjektů, které obsahují 

dva až tři druhy informací (prostorové informace, atributové (popisové) informace a mohou obsahovat časové 

(dynamické) informace). Důležitou složkou GIS jsou také tzv. metadata – data o datech, která informují o vzniku, 

vlastnostech, o kvalitě dat atd.  

Prostorová informace 

Prostorová informace je informace o geometrických vlastnostech objektů GIS (tzv.geoobjektů), jejich umístění a 

orientaci v daném souřadnicovém systému.  

Geoobjekty lze rozdělit podle využívajícího počtu dimenzí prostorové informace: 
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• bezrozměrné (bodové) objekty – body, buňky apod., které jsou definované pouze svoji polohou (např. 

značkou označené místo autobusové zastávky) 

• jednorozměrné (liniové) objekty – úseky přímek, úsečky s konečnou délkou (např. řeka) 

• dvojrozměrné (plošné) objekty – polygony s konečným obvodem a plochou (např. vymezení určité oblasti 

ochranného pásma) 

• trojrozměrné (objemové) objekty – třetí rozměr v GIS je nejčastěji modelován tzv. digitálními modely 

terénu 

Geodata patřící stejnému typu jsou uspořádána do jednotlivých mapových vrstev (např. mapy vodstva, silnic, typů 

půdy…) které usnadňují následnou práci s geodaty a jejich analýzu. Každá mapová vrstva je zpracována 

v samostatném datovém souboru a pro zpracování v GIS jsou tyto vrstvy sestavovány na základě parametrů 

umístění daných vrstev na sebe (jako by jednotlivé mapové vrstvy byly průhledné fólie). 

Mapové vrstvy lze rozdělit dle typů dat na: 

• Vektorové mapové vrstvy – jsou založeny na jednotlivých bodech, u kterých je přesně známa poloha – 

jsou definovány souřadnice – body, linie. Data ve vektorových mapových vrstvách jsou zpracovávána na 

základě tzv. vektorových modelů: 

o Špagetový model – patří mezi nejjednodušší, každý objekt je definován jako řetězec, struktura 

však neposkytuje informace o vztazích mezi objekty a není v nich obsažena žádná topologie. 

Společná linie dvou objektů je zde umisťována dvakrát, pro každý objekt jednou. Tento model je 

pro většinu prostorových analýz nevhodný, lze jej však úspěšně využívat v jednodušších 

systémech. 

o Topologický model – nejpoužívanější model, který uchovává prostorové vztahy mezi objekty. 
Základem topologického modelu je pravidlo, že každá linie začíná a končí v bodě tzv. uzlu. K liniím 
je též připojována informace o jejich směru. Stále je zde ale nevýhoda v neuspořádanosti 
jednotlivých záznamů v souboru, které vedou při hledání dané linie k několikanásobnému 
procházení veškerých záznamů v souboru a tím k narůstání strojového času při zpracování 
takovýchto dotazů. 

o Hierarchický model - tento model odstraňuje neefektivnost při vyhledávání v jednodušším 
topologickém modelu pomocí ukládání v logicky hierarchické podobě. Jak již víme, polygony se 
skládají z linií a linie se skládají ze souboru bodů. V modelu jsou zahrnuty odkazy mezi 
jednotlivými druhy objektů (polygony, liniemi a body). Tyto odkazy pak umožňují mnohem 
snadnější vyhledávání jednotlivých objektů. 

o Rozšířený topologický model – jedná se o vylepšenou variantu hierarchického modelu o regiony a 
cesty. 

• Rastrové mapové vrstvy – ty se zaměřují na lokalitu jako na celek, většinou se používají k zobrazení 
spojitě se měnících jevů. Základním prvkem jsou tzv. buňky, které jsou organizovány do mozaiky a 
nabývají v dané lokalitě určité hodnoty.  Prostor je v rastrových mapových vrstvách rozdělen na velké 
množství malých plošek, ve většině případů sestavených v pravidelných mřížkách, a to čtvercového, 
hexagonálního či trojúhelníkového tvaru. 

 
 

Obrázek 1 Různé typy rastrových mapových vrstev - čtvercový, hexagonální, trojúhelníkový [1] 
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Každé buňce rastru přísluší hodnota sledované veličiny v daném místě. Tato hodnota (typicky číselná) 

může být dvojího typu, podle nějž se také rastrové mapové vrstvy mohou dělit na: 

o rastrové vrstvy výčtového typu (např. 0 – nízká, 1 – střední, 2 – vysoká hustota zalidnění) 
o rastrové vrstvy hodnotového typu (např. atmosférický tlak, teplota apod.) 

 
Taková rastrová mapová vrstva se používá obvykle pouze ke zvýšení vizuální informační hodnoty mapové 

kompozice, nebo jako podklad pro vytváření a editaci vektorových tematických map. Jako podkladová 

mapa se nejčastěji používají naskenované papírové mapy a letecké či družicové snímky. 

• Hybridní datové modely - koncept duálních dat. Základní, velice jednoduchou, myšlenkou je uložení dat 
jak ve vektorovém, tak i v rastrovém datovém modelu zároveň. Veškeré analytické operace je pak možné 
provést bez neustálých zdlouhavých a unavujících konverzí mezi vektorem a rastrem. Hlavní problém 
tohoto přístupu spočívá v nalezení způsobu zamezení veliké redundance.  

Atributové informace 
Pro uchovávání popisných dat se v GIS používá separátního datového modelu, který vychází ze standardních 

modelů uchování dat v digitální podobě. Převážně pro uchovávání dat je využívána databáze, která je definována, 

vytvářena a je s ní manipulováno na základě řady softwarových systémů (SŘBD, DDL, DML, SQL podrobnosti viz 

Hesla) 

Velice důležitá část GIS je provázání grafických (prostorových) informací s atributovými informacemi. Způsoby 
svázání lze rozdělit na 3 generace [5]: 

• 1.generace – systém bez atributových souborů či systém s flat soubory, kdy je ke každému objektu 
přiřazena pouze jedna tabulka. (např. IDRISI), 

• 2.generace – duální (hybridní) model, kde je grafika zpracovávána v jednom systému a atributy v druhém 
anebo integrovaný model, kde vše je uloženo v jedné databázi, ale využívá se pouze standardní relační 
model (např. Geomedia). 

• 3.generace – objektový model – v tomto modelu se celý GIS stává objektově orientovanou databází, 
objekty zde přímo reprezentují reálný objekt – prostorové a atributové složky jsou uloženy spolu 
s metodami objektu; pod 3.generaci lze zařadit též objektově-relační přístup s podporou prostorových dat 
(např. ArGIS 8.x)  
 

Základem pro kvalitní GIS je kvalitní a vhodně sestavená databáze, při jejímž návrhu je vhodné se zajímat o to, 
jaká data budou vlastně potřeba, kolik budou stát apod. Dále je nutné namodelovat uživatelský pohled, definovat 
objekty a jejich vztahy, identifikovat reprezentaci jednotlivých objektů (tzn. jakým způsobem budou reálné 
objekty reprezentovány v GIS), přizpůsobit data zvolenému GIS a zorganizovat data do logických (geografických) 
celků. 
 
Hardwarovému vybavení se článek podrobněji věnovat nebude, jen se zde zmíníme o možnostech základního 
vybavení. Pro práci je nejčastěji používán osobní počítač s barevným monitorem, skener pro možnost vstupu 
obrazových dat, Následující kapitola je výběrem jednotlivých softwarových řešení, která se v ČR objevují a 
používají. 

Softwarová řešení 

Komerční software a firmy 

společnost GEPRO – produkty: GIS MISYS, MISYS-WEB, MISYS-CAR, MISYS-WIEW 
Společnost GEPRO, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 a dnes se řadí mezi nejvýznamnější producenty softwaru 

v oblasti geoinformačních technologií a geodézie v ČR. Uživatelům jsou poskytovány komplexní služby v podobě 

dodávky na klíč. Nabízená řešení jsou cenově velmi dostupná. 

MISYS je geografický informační systém (GIS), který pracuje se vzájemně provázanými grafickými a popisnými 

informacemi ve spravovaném území. Systém obsahuje především informace o majetkoprávních vztazích, dále o 
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skutečném stavu a rozvoji území a nejrůznější účelové aplikace. Systém MISYS lze využít při správě území a 

obecního nemovitého majetku (pozemky, budovy, zeleň apod.), správě technického vybavení (komunikace, 

inženýrské sítě), územním plánování, stavebním řízení, investičních akcích, pozemkových úpravách, řešení 

problémů ochrany životního prostředí atd. Uvedené technické oblasti jsou do GIS implementovány na základě tzv. 

pasportů, které jsou sestaveny dle požadavků uživatelů a technických možností pro danou oblast pasportu. 

Atributy a geometrie jednotlivých objektů pasportů jsou uloženy dle zásad GIS v samostatné databázi.  

MISYS-WEB je webová aplikace v prostředí intranet/internet. MISYS – WEB. Uživateli umožňuje pracovat na svém 

lokálním počítači v prostředí internetového prohlížeče s daty umístěnými na vzdáleném serveru. 

MISYS-WIEW je prohlížečka geodat. 

MISYS – podporované formáty: GIS systém MISYS je otevřený; všechny produkty umožňují přímou práci s 

většinou používaných formátů grafických dat ve vektorové i rastrové podobě. Jsou to např. formáty VYK, DGN, 

DWG, SHP, VTX, VKM u vektorových dat a všechny běžné formáty rastrů, jako např. BMP, RAS, GIF, JPG, CIT, TIF a 

další. Systém pracuje s novým výměnným formátem dat katastru nemovitostí VFK. Vedle nativního čtení 

vektorových formátů dat jiných aplikací umí systém MISYS také převod vektorových dat z/do DGN, DXF, DWG a 

SHP. 

společnost ARCDATA  PRAHA – Systém ArcGIS 
Společnost Arcdata Praha [8] je dodavatelem řešení předních světových firem ESRI, ITT VIS, Telvent Miner & 

Miner a LizardTech  zaměřených na správu, analýzu a vizuální reprezentaci komplexních informací vztahujících se 

k území. 

Systém ArcGIS firmy ESRI tvoří řada škálovatelných produktů určených pro kompletní nasazení GIS na jakékoli 

úrovni. Součástí ArcGIS jsou desktopové, serverové i vývojářské produkty, nechybí ani řešení pro mobilní zařízení 

a specializované nadstavby. GIS může být konfigurován a nasazen v mnoha prostředích a na různých úrovních. 

Kompletní softwarová platforma GIS by měla obsahovat: 

• profesionální desktop GIS pro tvorbu, editaci, správu, analýzu a vizualizaci geografických informací,  

• geografickou databázi pro uložení a správu všech geografických objektů,  

• webové prostředí GIS serveru pro distribuovanou správu, analýzu, sdílení a využití geografických 

informací,  

• sadu softwarových komponent pro vytvoření jakékoli aplikace GIS a začlenění těchto aplikací do různých 

prostředí a technologií (desktopy, servery, uživatelské aplikace, mobilní zařízení),  

• řešení pro mobilní aplikace umožňující využít GIS v terénu,  

• otevřenou architekturu založenou na standardech, což umožňuje využít interoperability – pracovat s 

mnoha typy dat, webovými službami a v různém prostředí,  

• možnost využívat síť snímacích zařízení zaznamenávajících informace v časové řadě.   

Do kategorie ArcGIS Desktop spadají produkty (ArcView, ArcEditor, ArcInfo a volně dostupné prohlížečky 

publikovaných map: ArcExplorer (viz obr.2) a ArcReader. Každý z těchto produktů splňuje různou úroveň 

funkcionality a lze jej tak nasadit na té úrovni, která bude uživateli nejvíce vyhovovat. 

• ArcView poskytuje rozsáhlé nástroje pro tvorbu map a získávání informací z map a jednoduché nástroje 

pro editaci a prostorové operace. 

• ArcEditor má plnou funkcionalitu ArcView a navíc rozšířené editační možnosti pro geodatabáze a 

shapefile. 

• ArcInfo obohacuje funkcionalitu obou předchozích produktů o rozšířené prostorové operace. Také 

umožňuje využít stávající aplikace pro ArcInfo Workstation, neboť v sobě zahrnuje i Arc, ArcPlot, ArcEdit 

atd. z předchozí generace systému ArcInfo.  
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Nadstavby ArcGIS Desktop - Funkcionalitu všech těchto produktů lze rozšířit přidáním nejrůznějších nadstaveb 

ArcGIS Desktop, vyvinutých ESRI a dalšími organizacemi. Mimoto si uživatelé mohou s využitím ArcObjects, 

knihovny softwarových komponent ArcGIS, vyvinout vlastní nadstavby ArcGIS Desktop. Tyto uživatelské nadstavby 

a nástroje mohou uživatelé vyvíjet ve standardních programovacích rozhraních Windows, jako je Visual Basic (VB), 

.NET, Java a Visual C++. 

ESRI nabízí volně ke stažení několik produktů, které umožňují pracovat s připravenými daty, mapami či službami 

GIS mnoha uživatelům. Jedná se o produkty ArcGIS Explorer, ArcReader a ArcExplorer. 

• ArcGIS Explorer je nový prohlížeč geoprostorových dat vytvořený pomocí ArcGIS Server. Nabízí snadnou 

cestu, jak zdarma a rychle prohlížet geografické informace jak ve 2D, tak i ve 3D a navíc obsahuje možnost 

provádět nad zobrazenými daty dotazy a analytické úlohy. 

• ArcReader je jednoduchý prohlížeč map a glóbů vytvořených pomocí nadstavby ArcGIS Publisher, který lze 

volně distribuovat libovolnému množství uživatelů. Aplikace ArcReader pro řadu platforem (Microsoft 

Windows, Sun™ Soraris™ či Linux® na hardwaru Intel®) je součástí instalačních médií ArcGIS Desktop a je k 

dispozici i ke stažení na stránkách ESRI. 

• ArcExplorer je jednoduchý prohlížeč geografických dat. Kromě základních funkcí GIS, jako je např. 

vykreslení dat, dotazování a tisk map, umožňuje také přistupovat k datům umístěným v prostředí 

internetu/intranetu. 

T-Mapy – T-MapViewer, GISel, GISelPro, T-WIST  
Společnost T-MAPY [11] spol. s r.o. poskytuje komplexní služby v následujících oblastech:  

• návrhy a projektování v oblasti GIS - budování GIS „na klíč“ pro veřejnou správu (krajské, městské a obecní 

úřady), instituce a odborné firmy  

• zpracování dat (digitalizace, skenování, vektorizace, analýzy, vizualizace)  

• uživatelské aplikace (ArcGIS, ArcIMS, ArcSDE, ArcView GIS, MapObjects)  

• tvorba digitálních kartografických produktů s využitím existujících geografických databází - plány měst, 

mapy čísel popisných, mapy regionů, nástěnné mapy, mapové přílohy k odborným studiím, a další  

• podpora zpracovatelů územních plánů  

• podpora zpracovatelů studií v oblasti životního prostředí  

• poradenská a konzultační činnost při budování geografických informačních systémů  

• programátorské práce a systémové služby  

• data  

o prodej hotových geografických dat  

o datové práce   

• Software společnosti T-MAPY spol. s r.o.  

o T-MapViewer, GISel, GISelPro  

o T-WIST  

� T-MapServer  

� aplikace základního informačního systému  

� Webový publikační systém  

• Software společnosti T-KARTOR AB  

o CPS NG (Cartographic Production System Next Generation)  

• Software firmy ESRI  

o ArcGIS včetně extenzí, ArcView GIS, MapObjects LT, PC ArcInfo, ArcPad  

• Pronájem technologií a dat s využitím internetu  

Kromě výše uvedených produktů firma nabízí komplexní služby v oblasti geografických i základních informačních 

systémů. 
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Geosense [12] Společnost nabízejí externí geografické informační systémy (řešení přes webové rozhraní) se 

širokou škálu funcionality a možností nastavení. Uživatelům je možno individuálně nebo skupinově přiřadit 

uživatelská práva,na jejich základě je nastaveno ke kterým datům mohou přistupovat, jaké funkcionality mohou 

používat a zda a které atributy mohou měnit. Tyto interní vrstvy je možné doplnit o externí veřejné on-line GIS 

služby jako například mapy katastru nemovitostí nebo google maps. 

Autodesk - CAD a GIS software – AutoCAD Map.  

MapInfo  - Firma a stejnojmenný GIS desktop.  

Microstation -  CAD a GIS systém firmy Bentley.  

TOPOL - český GIS, původně zaměřený především na lesnické aplikace. 

Leica-Geosystems - nabízí software LH Systems a ERDAS - převážně systémy pro DPZ, imaging a fotogrametrii - 
též jako pluginy pro ArcGIS. 

Dále lze zmínit jako GIS se zaměření na DPZ (Dálkový průzkum Země) systémy IDRISI a ENVI. 

Opensource a freeware 
Kristina GIS [2] je užitečný, snadno použitelný nástroj, který přináší geografické informace na Váš stůl. Kristýna 

Vám umožní zobrazovat, zkoumat, dotazovat a analyzovat data prostorově. Klíčovou vlastností Kristýny je 

snadnost načtení tabelárních dat, jako dBASE® soubory a data z databázových serverů. Použitím Kristýny můžete 

zobrazovat, dotazovat se, sumarizovat a organizovat tato data geograficky. 

Kristýna-GIS obsahuje pět typů dokumentů: zobrazení, tabulky, grafy, výkresy a skritpy. Dokument zobrazení 

umožňuje vykreslování geografických dat, dotazy, editaci a analýzy. Dokument tabulka dovoluje dotazovat, 

analyzovat a editovat tabulky. Dokument graf umožňuje grafické zobrazení tabulkových dat. Dokument výkres je 

používán na přípravu výstupní tiskové kompozice. Použitím skriptových dokumentů můžete automatizovat 

opakované výpočty nebo vytvářet jednoduché aplikace. 

Quantum GIS – QGIS [1] je svobodný a multiplatformní geografický informační systém. QGIS umožňuje zejména 

prohlížení, tvorbu a editaci rastrových a vektorových vrstev, zpracování GPS dat a tvorbu map. Funkčnost rozšiřují 

zásuvné moduly, významný je modul zpřístupňující funkce GRASS GISu – QGIS tak může sloužit jako jeho 

nadstavba. 

GRASS GIS [1] [10] (Geographic Resources Analysis Support System) je svobodný geografický informační systém 

(GIS) umožňující práci s rastrovými i vektorovými geografickými daty na mnoha platformách (GNU/Linux, MS 

Windows, Mac OS X, etc.), a to jak pomocí příkazové řádky, tak grafického uživatelského rozhraní (GUI). Je šířen 

pod licencí GNU GPL. Vývoj GRASSu byl započat výzkumnými laboratořemi ženijního vojska armády USA v roce 

1982, později pronikl do akademické sféry a dnes nachází uplatnění i ve sféře komerční. Mezi významné uživatele 

GRASSu patří například NASA nebo NOAA. 

Janitor [1], [4] - systém pro organizaci, analýzu a syntézu dat  - je prostorově orientovaný systém umožňující 

pořizování a zpracování dat s územní vazbou orientovaný na operační systém Windows freeware GIS. Program je 

napsaný v jazyce C++ a je určený k získávání, organizaci, správě a analýze dat. Je tvořen samostatně pracujícími a 

vzájemně propojitelnými aplikacemi (JanMap, JanDat, DataBuilder, ConnAdmin, FieldGIS, JanIRS, SQLTools). 

Janitor umožňuje zobrazit datové soubory s prostorovou orientací (mapová projekce, zeměpisné souřadnice) v GIS 

aplikaci JanMap a publikovat pomocí formulářů a dokumentů vytvořených pomocí nástroje DataBuilder. 

Programy v systému JANITOR jsou freeware, vlastníkem autorských práv je Laboratoř GIS CENIA. 

Dalším softwarovým řešením GIS mohou být např. OpenJUMP, SUPER GIS, gvSIG, UDIG, MapWindow GIS  
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Hesla 
CAGI  - České asociace pro geoinformace 

FFII - České sdružení pro svobodnou informační infrastrukturu 

Inspire [7]- INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná 

směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování 

evropské infrastruktury prostorových informací. Směrnice o vybudování infrastruktury prostorových dat ve 

Společenství (INSPIRE) vyšla 25. dubna 2007 a v platnost vstoupila 15. května 2007. 

Cenia - česká informační agentura životního prostředí, zajišťuje mapový server [8], který  je samostatnou součástí 

Portálu veřejné správy, jehož zřizovatelem je Ministerstvo vnitra České republiky. 

 shapefile – obecný prostorový vektorový datový formát používaný v geografických informačních systémech 

(GIS). Tento formát dat s koncovkami *.shp, byl vyvinut a regulován společností ESRI. 

geodata – data, s nimiž pracuje GIS. Skládají se z tzv. geoobjektů, které obsahují prostorové informace (tvar, 
poloha, topologie), databázové (neprostorové) informace (atributy, specifické pro každý typ objektu) anebo též 
časové informace. 

Open source nebo také open-source software (OSS) je označován počítačový software s otevřeným zdrojovým 

kódem. Otevřeností je myšlená jak technická tak legální dostupnost zdrojového kódu. Technická dostupnost 

znamená, že zdrojový kód software je distribuován v člověku čitelné podobě (na rozdíl od proprietárního 

software, kde je zdrojový kód distribuován jako binární). Legální dostupnost znamená, že licence software 

umožňuje, při dodržení jistých podmínek, uživatelům zdrojový kód využívat, upravovat nebo i redistribuovat. 

metadata – jsou strukturovaná data o datech, informace o tom, co popisovaná data obsahují, a kde se nacházejí. 

Obsahují např.: údaje o kvalitě dat (jak data vznikla, co bylo podkladem, měřítko, přesnost, jak často jsou data 

aktualizována), místo uložení dat, kontakt pro metadata, formát, rozsah, platnost a podmínky šíření dat aj.  

pasportizace -  technická inventura stavu  

Topologie je matematický způsob, jak explicitně vyjádřit prostorové vztahy mezi jednotlivými geometrickými 

objekty. 3 základní topologické koncepty: 

· Konektivita – dvě linie se na sebe napojují v uzlech. 

· Definice plochy – linie, které uzavírají nějakou plochu, definují polygon. 

· Sousednost (princip okřídlené hrany) – linie mají směr,nesou informaci o objektech napravo a nalevo od nich. 

COGO systém – (coordinate geometry – souřadnicová geometrie) 

mapový server – [6]mapové servery jsou programy pracující na architektuře klient-server, zpracovávající data 

s geografickým vztahem. Mohli bychom také říci, že jsou to v podstatě geografické informační systémy, které jsou 

ovšem ovládány pouze pomocí parametrů – textově – a neinteraktivně. Spolupracují s některým z webových 

serverů, který jim předá potřebné parametry z webového formuláře. Ty jsou zpracovány a zpět je vrácen buď 

soubor s mapou, anebo výsledek dotazu. 

databáze je sdílená kolekce logicky uspořádaných dat. 

SŘBD – systém řízení báze dat – umožňuje definovat, vytvářet a udržovat databázi. 

DDL – Data Definition Lanquage – jazyk pro definování datových struktur a způsobu jejich přístupu k nim. 

DML – DATA Manipulatio Language – jazyk pro manipulaci s datovými strukturami. 

SQL – Standard Query Language – standardizovaný dotazovací jazyk pro práci s daty uloženými v databázi. 
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Obrázek 2 Snímek obrazovky ArcGIS Explorer 

 

 

Obrázek 3: Obrazovka MISYS-WIEW obec Bělá pod Bezdězem (zobrazení územního plánu, hranic katastrálního území) 

 



Obrázek 4 Geosence - obec Ostrovačice (zobrazení územního plánu, plynovodu a vodovodu na podkladu letecké ortofotomapy)

 

Obrázek 

obec Ostrovačice (zobrazení územního plánu, plynovodu a vodovodu na podkladu letecké ortofotomapy)

Obrázek 2 GRASS GIS Map - snímek obrazovky 

 

obec Ostrovačice (zobrazení územního plánu, plynovodu a vodovodu na podkladu letecké ortofotomapy) 
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Obrázek 6 Quantum GIS snímek obrazovky 
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