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Co je GIS? 
 

GIS (geografický informační systém) je analytický nástroj, který slouží pro 

získávání, zpracování, upravování, analyzování a vizualizaci dat o geografických 

objektech. Takovými objekty mohou být v obci jednotlivé budovy nebo parcely, 

inženýrské sítě, dopravní značení, dětská hřiště, měřicí stanice pro znečištění 

ovzduší apod. GIS se skládá z: 

• nástrojů, pomocí kterých můžeme zkoumat vlastnosti a vzájemné 

vztahy jednotlivých objektů, 

• databáze propojující objekty s jejich vlastnostmi, 

• grafického editoru, ve kterém lze vytvářet přehledné mapy pomocí 

sestavení obrazu z různých vrstev.   

  

GIS nám pomáhá odpovědět na otázky z reálného života, na které nám již 

nestačí pouhé vyhledání požadovaného údaje v klasické evidenci, např. vyhle-

dání nejbližšího uzávěru plynu od místa havárie. GIS nachází využití při řešení komplexnějších otázek, které v sobě propojují 

prostorové a popisné údaje, např. zjištění všech míst ohrožených větrnou erozí nebo vyhledání vhodných míst pro výstavbu 

solární elektrárny.  

 

GIS nachází využití v mnoha oborech lidské činnosti:  
 
Státní správa, městské úřady – evidence majetku, tvorba územního plánu podpora pro rozhodování při správních říze-

ních. 

Správa inženýrských sítí – přehled o vedení kabelů, plynovodů, vodovodů atd. 

Ekologie a životní prostředí – sledování vývoje krajiny, studium ekosystémů, stav znečištění prostředí, tvorba územních 

systémů ekologické stability. 

Odpadové hospodářství – optimalizace systému sběru komunálního odpadu a druhotných surovin, evidence černých 

skládek. 

Doprava – sledování a hodnocení intenzity dopravy, polohy parkovacích míst, zastávek hromadné dopravy . 

Kartografie – digitální zpracování map. 

Jaký je rozdíl mezi mapou,  digitální mapou a GIS? 

Mapa, teda zejména papírová 
mapa, umožňuje velice jednoduchou 

orientaci v terénu, je možné si do ní 

dělat své poznámky. Nejde ale nijak 

upravovat, zvětšovat, zvýrazňovat 

obsah a zejména hledání v ní je 

velice obtížné.  Ač se na papírové 

mapě dá jednoduše měřit,  

nedovoluje získávat odpovědi na 

otázky typu „kolik dětí musí ujít na 

dětské hříště  více jak 300 m“ 

Digitální mapa má řadu výhod. Lze ji 

upravovat, nebo zvětšovat. Lze mít 

téměř neomezený rozsah a podrob-

nost mapy. Oproti papírové mapě 

má ale rovněž nevýhody — digitální 

mapa je  závislá na elektronickém 

zařízení, které ji může zobrazit. Od-

povědi na složitější otázky se v ní  

hledají stejně obtížně, jako u papíro-

vé mapy.  

GIS (geografický informační systém) 

jako jediný dovoluje získat odpovědi 

na velice složité otázky. GIS sice 

zobrazuje data v podobě mapy, ale 

daleko důležitější než grafická 

podoba mapy je obsah dat ulože-

ných v databázi, ač tato data nejsou 

zpravidla přímo vidět. V databázi, 

která je v pozadí GIS, je uloženo 

velké množství dat, jejichž analýzou 

lze zefektivnit rozhodování zejména 

v krizových situacích závislých na 

rychlosti a přesnosti informací.   



GIS pro obce      

Jak lze GIS využít ve veřejné správě?  
V oblasti veřejné správy má GIS velmi široké uplatnění 

• Územní plány mohou být veřejně vystaveny na mapovém serveru. Každý obyvatel obce se tak velice jednoduše může 

podívat na aktuální podobu územního plánu. 

• Sledování a rozvoj dopravy včetně parkovacích míst v obci. U větších obcí lze i plánovat ve spolupráci s dopravním 

podnikem trasy a zastávky hromadné dopravy. 

• Údržba komunikací — pomocí GIS lze šetřit náklady na opravy komunikací, 

plánovat jejich údržbu a vést evidenci všech zařízení na komunikaci včetně 

dopravního značení. 

• Inženýrské sítě jsou dnes již jednou ze základních datových vrstev  GIS. Pomocí GIS lze nejen přesně lokalizovat polohu 

sítí pod zemí, ale i řešit krizové situace, kdy je potřeba nalézt nejbližší uzávěr při havárii například vodovodního potrubí.  

• GIS pro odpadové hospodářství umí řešit správné dimenzování svozových hnízd, obyvatelům pomocí mapového 

serveru nalézt nejbližší svozové místo pro odložení odpadu nebo zobrazit plán svozu jednotlivých kontejnerů. 

• Územní plán ekologické stability se zobrazením všech evidovaných složek. Velmi efektivně lze rovněž řešit kompletní 

pasportizaci zeleně obce a nákladů na její údržbu. 

• Evidence turisticky zajímavých míst a mapování 

turistických stezek a cyklotras. 

• Rovněž při sestavování povodňových plánů a 

opatření a při koordinaci integrovaného 
záchranného systému hraje GIS velmi důležitou 

roli. 

 

 

To vše a ještě mnohem více lze podpořit geografickými informačními 

systémy.  
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Co můžeme nabídnout ? 
Každé obci lze na základě jejich požadavků vytvořit GIS řešení, které jí bude nejlépe vyhovovat a to v kombinaci následujících 

aplikací, zařízení a služeb. Tato řešení připravujeme ve spolupráci s Geosense s.r.o. - předním dodavatelem GIS technologií 

v Evropě. 

Desktopová aplikace 
Desktop je aplikace, která dovoluje analyzovat data na počítači s operačním 

systémem MS Windows. Tato aplikace dovoluje práci jak s lokálně uloženými 

daty na disku, tak i s daty na jiných mapových serverech, jako jsou např. 

Google Maps, přímé zobrazení katastrální mapy s nahlížením do evidence 

katastru nemovitostí nebo další mapové vrstvy, např. z portálu veřejné 

správy, které jsou ve formátu WMS, WFS nebo WCS. Pomocí desktopové 

aplikace lze vytvářet a upravovat jednotlivé mapové vrstvy a dotazovat se na 

vlastnosti prvků ve vrstvě. Výsledkem jsou grafické a mapové výstupy pro 

tisk nebo prezentaci, které lze využít jako podklad při procesu rozhodování.  

Webová aplikace 
Je-li potřeba k datům přistupovat z více počítačů, je vhodné umístit data na server (geoportál) a vytvořit webovou aplikaci, 

která bude publikovat data v podobě mapové služby (WMS nebo WFS) dle platných standardů OGS v souladu se směrnicí 

Inspire. Data lze poté zobrazovat pomocí běžného webového prohlížeče (Internet Explorer). Tato varianta, protože nevyžaduje 

žádné speciální softwarové vybavení na straně uživatele, dovoluje poskytnout například zobrazení územního plánu obce všem 

obyvatelům. Přitom pro oprávněné uživatele, např. pracovníky obecního úřadu, je i nadále umožněno datové vrstvy aktualizo-

vat a využívat ve svých desktopových aplikacích. Webová aplikace je obvykle připravována tak, aby zcela odpovídala požadav-

kům uživatelů.  

Aplikace pro mobilní zařízení 
V případě, že je potřeba mít aktuální geografická data přímo v terénu, nebo je potřeba v terénu zjišťovat aktuální stav, např. při 

mapování skládek, je vhodné mít GIS aplikaci v mobilním zařízení typu PDA nebo SmartPhone, případně v mobilním telefonu. 

Tyto potřeby řeší speciální aplikace pro mobilní zařízení, která ve spolupráci s GPS umožňuje přímou editaci prostorových dat 

v terénu.  

Sběr dat 
Mimo uvedené softwarové aplikace nabízíme i komplexní zajištění sběru dat pro vytvoření geografických vrstev obce, což 

zahrnuje mapování geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami. Součástí komplexního zajištění je i návrh databázové 

struktury geografických dat.  

Reference — Webová aplikace pro obec Ostrovačice u Brna  

http://www.geosense.cz/ostrovacice/  

Webová aplikace pro obec Ostrovačice u Brna 

umožňuje zobrazovat na podkladu základní 

nebo letecké mapy lokální vrstvy katastrální 

mapy či inženýrských sítí a územního plánu, 

které má obec ve své správě. Obec má díky této 

aplikaci kontrolu nad geografickými daty, které 

může libovolně editovat s využitím pokročilých 

editačních nástrojů, včetně přichytávání 

k existujícím prvkům v mapě. Aplikace rovněž 

dovoluje měřit délky a plochy, dále umožňuje 

dotazovat se do Informačního systému katastru 

nemovitostí (ISKN) a zobrazovat vlastnická práva 

k jednotlivým pozemkům a budovám. Mezi 

zobrazenými inženýrskými sítěmi jsou data 

elektrického vedení, telefonu, plynu, vodovodu 

a kanalizace.  

  
Sdružení CePT – geodetické, grafické a výpočetní práce 
Ing. Jana Štronerová Ph.D., Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D. 

IČO: 74304313 
Kancelář: Nad Nemocnicí 155, 381 01 Český Krumlov 
  

  
  
 

GSM1: +420 732 414 759 
GSM2: +420 775 743 043 

www.cept.cz | info@cept.cz 
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