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Anotace 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou poskytování geodat obcemi s rozšířenou 

působností. Zaměřuje se na možnosti poskytování geodat obcemi s rozšířenou působností a 

předpisy a právními normami, které se této problematiky týkají. Práce se detailně zabývá 

získáváním metadat z poskytovaných geodat. V rámci práce byl proveden průzkum o 

poskytování geodat obcemi s rozšířenou působností a následně byla vytvořena databáze, 

která zaznamenává současný stav poskytování geodat, včetně jejich metadat. Nakonec byly 

vytvořeny mapy a grafy, které zobrazují stav poskytování geodat. 

Klíčová slova: databáze, mapový portál, WMS, ORP, obec s rozšířenou působností, 

geodata, metadata, PostgreSQL 

Anotation 

 Thesis deals with provision of geodata by municipalities with extended 

competence. It focuses on possibilities concerning the provision of geodata by 

municipalities with extended competence and legal regulations concerned. It also addresses 

acquisition of metadata of provisioned geodata. Research of provision of geodata by 

municipalities with extended competence was done and shortly after the database 

containing the current condition of provision of geodata including their metadata was 

made. Finally, the maps containing the current condition of provision of geodata were 

created.  

Key words: database, map portal, WMS, ORP, municipality with extended 

competence, geodata, metadata, PostgreSQL 
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1. ÚVOD 

 Člověk je od přírody zvědavý tvor a pořád se snaží něco zkoumat nebo něco 

nového objevit. Již od dávných dob se lidé snažili zmapovat celou Zemi. Nejprve 

vytvářením analogových map, později zaznamenáváním informací v digitální podobě. 

Postupem času se tyto metody a postupy zdokonalovaly až do doby, kdy je známe dnes. 

Jedna z mnoha věd zabývající se sběrem informací o Zemi se nazývá geoinformatika. 

 „Geoinformatika je věda, zabývající se studiem vlastností, chování a vzájemných 

interakcí prostorových objektů, jevů a procesů prostřednictvím jejich digitálních modelů a 

s využitím informačních a geoinformačních technologií.“[22] 

 Tato bakalářská práce se zabývá stavem poskytování geodat obcemi s rozšířenou 

působností. Jako hlavní myšlenku můžeme označit provedení průzkumu o stavu a 

možnostech poskytování geodat jednotlivými obcemi s rozšířenou působností (ORP) a 

následným zaznamenáním této informace. 

 Nejpopulárnějším nástrojem pro sdílení dat, nejen obcemi, ale také různými 

organizacemi, je mapový portál. Mapový portál pracuje na principu klient-server. Klient po 

spuštění webové aplikace zažádá server o data a ten mu je ze serveru poskytne. Mapový 

portál není omezen poskytováním vlastních dat, ale může navíc poskytnout data z WMS 

serverů. Velké množství mapových portálů je realizováno pomocí ArcGIS serveru, a proto 

je přístup k metadatům jednodušší. Dalším způsobem sdílení dat jsou samotné servery. 

 V této práci se budeme podrobněji zabývat mapovými servery a WMS servery a 

ukážeme si možnosti, jak z nich lze získat metadata. 
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1. GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

 Geografický informační systém (GIS) je informační systém, který získává, 

analyzuje a vizualizuje prostorová data vztahující se k Zemi. Geografický informační 

systém by měl být vytvořen tak, aby jej mohl využívat i člověk neznalý geografických 

informačních systémů. GIS se za poslední roky vyvinul natolik, že je běžnou formou 

zobrazování geodat a komunikace s běžným uživatelem. Geodata jsou jedním ze 

základních kamenů GIS a využívají se v mnoha odvětvích lidské činnosti, jako je 

zemědělství, lesnictví, doprava, veřejná správa. V zemědělství je GIS využito např. pro 

mapování evidence pozemků nebo monitorování výsledku hospodaření. V lesnictví se 

nabízí sledování stavu lesů nebo zvěře. V dopravě je GIS hojně využito pro mapování 

silničních a uličních sítí, navigačních systémech nebo sledování provozu. Ve veřejné 

správě se GIS stává běžným nástrojem pro komunikaci se širokou veřejností, ať už v 

podobě digitálních map nebo mapového portálu. 

1.1. Geodata 

 Geodata jsou nejdůležitější a finančně nejnáročnější část geoinformačních systémů. 

Skládají se z jednotlivých geoprvků, které reprezentují část modelované reality. Popis 

geoprvku pomocí prostorových dat lze rozdělit na 5 základních složek [21]: 

 Geometrická - zaznamenává geometrickou polohu geoprvku v prostoru a 

popisuje geometrické vlastnosti geoprvku 

 

 Popisná - zaznamenává negeometrické vlastnosti geoprvku 

 

 Časová - zaznamenává historii časových změn geoprvku a díky ní lze určit 

dobu existence geoprvku v daném stavu 

  

 Vztahová - popisuje jiné než prostorové vztahy s jinými geoprvky 

 

 Funkční - popisuje možné operace, které lze uskutečnit s geoprvkem 

 

 Kvalitativní - popisuje kvalitu popisu geoprvku 
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 V rámci GIS se pak setkáváme se dvěma základními typy dat, které se liší jak 

způsobem uložení v databázi, tak charakterem přiřazení tematické informace. Jsou to 

vektorová a rastrová data. 

1.1.1. Vektorová data 

 „Základní myšlenkou při použití vektorových dat je snaha vyjádřit geometrické 

vlastnosti jevů na zemském povrchu pomocí lineárních charakteristik. Základními prvky 

vektorových dat jsou: 

 body - bodový prvek je vyjádřen diskrétní polohou určenou souřadnicemi x,y,z 

 linie - liniový prvek je sled orientovaných úseček definovaných souřadnicemi 

počátečního a koncového bodu 

 plochy - plošný prvek je uzavřený obrazec, jehož hranice tvoří uzavřená linie. 

 Typickým příkladem vektorových dat je výsledek digitalizace mapového podkladu. 

Jako další, poněkud specifický typ dat je možné uvést digitální model terénu. Pro vektorová 

data je charakteristický zprostředkovatelský vztah mezi prostorovou a informační složkou 

datového modelu GIS. Prostorová i tematická informace je vázána k identifikátoru objektu, 

který je základním prvkem vektorových dat. Výhoda vektorových dat spočívá v jejich 

objektové orientaci, kdy je umožněno pracovat s jednotlivými objekty jako samostatnými 

celky. Mezi další výhody vektorových dat patří jejich menší náročnost na paměť. Nevýhoda 

vektorových dat oproti rastrovým datům spočívá ve složitějším zjišťování odpovědí na 

polohové dotazy a obtížná tvorba překryvů vektorových vrstev. 

1.1.2. Rastrová data 

 Základem rastrových dat je překrytí zemského povrchu pravidelnou sítí bodů 

(čtvercovou či obdélníkovou). Zkoumaný jev na zemském povrchu je pak popsán 

hodnotami, které jsou vztaženy k bodům, nebo plochám této sítě. (záleží na způsobu, 

kterým byla naměřena). Polohová lokalizace jevu je určena souřadnicemi bodů sítě, které 

daný bod představují. Takto popsaný jev lze potom reprezentovat buňkovou strukturou: jev 

A, jev B, jev C. Pro rastrová data je charakteristická přímá vazba mezi polohovou a 

tematickou složkou daného modelu. Na základě zadaných souřadnic je okamžitě nalezen 

PIXEL (digitální obraz s navzájem na sebe navazujícími ploškami) a k němu vyvolán 
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tematický obsah.Výhodou rastrových dat je rychlé nalezení odpovědi na polohové dotazy, 

kdy je zadáním souřadnice pixelu okamžitě získána informace o jeho obsahu. Další, 

neméně významnou výhodou je snadné překrývání a kombinace jednotlivých obrazů s 

různým tematickým obsahem. Nevýhodou rastrových dat je jejich značná paměťová 

náročnost, daná velikostí pixelu.“ [10] 

 „Geodata (prostorová data) jsou data, která se vztahují k určitým místům v 

prostoru a pro která jsou na potřebné úrovni rozlišení známé polohy těchto míst.“ [22] 

 Dále můžeme geodata rozdělit na geodata základní a aplikačně závislá. 

1.1.3. Základní geodata 

 Základní geodata jsou nezbytná pro většinu aplikací v GIS. Jedná se o datové sady, 

které by měly být volně sdíleny mezi uživateli. Volné sdílení těchto geodat je důležité pro 

zajištění společného lokalizačního základu a minimalizaci tvorby a udržovaní geodat. 

1.1.4. Aplikačně závislá geodata 

 Aplikačně závislá data jsou data, která jsou použita v jednotlivých aplikacích. Dají 

se nazvat tematickými daty např. socioekonomická data nebo data o klimatických 

podmínkách. 

1.2.  Metadata 

 Nedílnou součástí geodat jsou jejich metadata, neboli kvalitativní složka geodat. 

Tyto data nemusí být striktně jako součást prostorových dat, ale mohou se nacházet 

samostatně např. ve samostatném souboru. 

 „Metadata jsou data, popisující obsah, reprezentaci, rozsah (prostorový i časový), 

prostorový referenční systém, kvalitu a administrativní, případně i obchodní aspekty 

využití digitálních dat.“ [22] 

  Metadata jsou tedy data, která obsahují informace o obsahu, referenčním systému, 

prostorové a časové složce, kvalitě a platnosti zobrazovaných prostorových dat. Tyto 

informace jsou povinnou složkou geodat a vždy musí být její součástí. Po seznámení se s 
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metadaty je uživatel schopen pracovat s geodaty odpovídajícím způsobem, a tedy předejít 

jejich chybnému užití. Uživatelé jsou lidé, kteří využívají geografický informační systém 

nebo jsou přímo součástí systému a podílí se na jeho vývoji. V případě, že metadata chybí, 

pak jsou geodata téměř nepoužitelná. 

 Podle Nařízení Komise č. 1205/2008 o metadatech lze metadata rozdělit na 

metadata souborů prostorových dat a sérií souborů prostorových dat a na metadata služeb 

založených na prostorových datech. Obě rozdělení metadat obsahují jednotlivé prvky, které 

jsou uvedeny v tabulkách v Nařízení Komise č. 1205/2008 [15]. Pro zjednodušení můžeme 

říci, že metadata pro prostorová data popisují datovou sadu podle následujících 

elementů.[23] 

 identifikace (název, verze, ...), 

 stručný popis (abstrakt, prostorové schéma, jazyk, důvod vytvoření), 

 prvky kvality (popis vzniku, polohová přesnost, ...), 

 související dokumenty, 

 související datové sady, 

 prostorový referenční systém, 

 rozsah (prostorový, časový), 

 popis obsahu (definice dat, klasifikace), 

 administrativní metadata (organizace, osoby, údaje o distribuci), 

 metadata o metadatech (autor, datum vzniku, ...). 

 Další předpisy, které se zabývají popisem dat pomocí metadat jsou standardy ISO 

19115 a ISO 19119. V obou standardech je uveden bližší popis struktur metadat pro 

prostorová data a služby. Pro lepší přehlednost a zjednodušenou orientaci je Národním 

úřadem pro oceán a atmosféru vytvořen pracovní sešit popisující ISO 19115. Pracovní sešit 

je dostupný k nahlédnutí na oficiálních stránkách NOAA. [16] 

1.3.  GeoWebové služby 

 Jsou to služby, které jsou hojně využívány ať už v oblasti geografických 

informačních systémů (GIS), tak např. ve veřejné správě. Je to jeden z nejčastěji 

používaných prostředků pro komunikaci s veřejností. Mezi tyto služby patří mapový 
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portál, WMS, WFS, WCS služby a další. Umožňují nejen náhled na data, ale také práci s 

daty. Hlavní výhodou je, že data nejsou uložena na lokálním počítači, ale na vzdáleném 

serveru a my pouze posíláme dotazy o zobrazení požadovaných dat. Další výhodou je 

neustálá aktuálnost dat, pouze s technologickým omezením. [24] 

1.3.1. Mapový portál 

 Jedná se o webovou mapovou službu, která dokáže zobrazit geodata z mapového 

serveru nebo k datům z mapového serveru přidá lokálně uložená data a zobrazí vše 

společně [1]. Mapový server často využívá WMS služeb např. pro zobrazení podkladových 

map. Častým způsobem, jak sdílet data k prohlížení je pomocí mapových aplikací. 

Jednotlivé typy dat mohou být zobrazeny v samostatných mapových aplikacích, které 

přebírají data z mapového serveru. 

1.3.2. WMS 

 Web Map Service (Webová mapová služba) je služba, kterou v současné době 

podporují téměř všechny mapové servery. Patří mezi OGC standardy [17].  Tato služba 

pomocí dotazů vrací obsah mapového pole nejčastěji v rastrovém tvaru. Podporuje však i 

formáty SVG, PDF nebo SWF. Rozlišují se dvě nejčastěji používané verze WMS a to 1.1.1 

a 1.3.0. Obě verze jsou si velmi podobné až na dva zásadní rozdíly. Ve verzi 1.3.0 se 

syntaxe parametru podporovaných souřadnicových systémů změnila z SRS na CRS. Druhá 

změna se týká parametru BoundingBox. Ve verzi 1.1.1 bylo pořadí prvků (minx, miny, 

maxx, maxy) přesně dané, tak ve verzi 1.3.0 je pořadí prvků závislé na použitém 

souřadnicovém systému. Služba WMS obsahuje tři metody a to GetCapabilities, GetMap a 

GetFeatureInfo. 

 Metoda GetCapabilities vrací dokument, ve kterém jsou všechny důležité vlastnosti 

a popisy jednotlivých vrstev, které se na WMS serveru nachází. Mezi nejdůležitější 

vlastnosti můžeme zařadit Name, Title, Abstract, podporovaný souřadnicový systém a 

GeographicBoundingBox. Prvek „Name“ obsahuje technický popis vrstvy. Prvek „Title“ 

obsahuje srozumitelný název vrstvy a je určen uživateli. V prvku „Abstract“ se nachází 

detailnější popis vrstvy. Dále se zde může nacházet více prvků, popisujících v jakých 

souřadnicových systémech lze WMS službu zobrazit. Nejčastějším způsobem určení 

souřadnicového systému, který server podporuje, je určením kódu z databáze EPSG 
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(European Petroleum Survey Group). Tato databáze je dnes již mezinárodně uznávaným 

standardem v oblasti definice prostorových referenčních systémů. Díky této databázi 

většina serverů podporuje systém „EPSG: 4326“, který představuje světově nejrozšířenější 

systém WGS 84. Prvek „GeographicBoundingBox“ obsahuje čtveřici geografických 

souřadnic, které určují rámec ohraničující zobrazovanou oblast. 

 „Metoda GetMap je poměrně jednoduchá k uţití. Jako parametry je nutné 

specifikovat následující: 

 

 Ohraničující obdélník (BBOX) a souřadnicový systém, ve kterém je definován 

(CRS) 

 Seznam vrstev (LAYERS) a seznam stylů pro vykreslení daných vrstev (STYLES) 

 Výstupní obrázek formou šířky, výšky a formátu (WIDTH, HEIGHT, FORMAT) 

 

Metoda GetMap má řadu dalších zajímavých parametrů, z nichž uveďme: 

 

 TRANSPARENT - pro definování zda má být pozadí obrázku průhledné 

 TIME - omezení dat v čase 

 ELEVATION - omezení dat v ose z 

 

 Metoda GetFeatureInfo vrací informace o objektech, které se nacházejí v místě 

(okolí místa) specifikovaném pomocí souřadnic obrázku. Uživatel tedy musí specifikovat 

místo na obrázku (x, y v pixelech) např. pomocí kliknutí myší“ [24] 

2. LEGISLATIVA 

 Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) má 

za úkol vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské 

infrastruktury prostorových informací. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší 

množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací. [12] 

Mezi základní principy INSPIRE patří: 
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 data jsou sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu 

tak děje nejefektivněji 

 možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi 

mnoha uživateli a aplikacemi  

 prostorová data jsou vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími 

dalšími úrovněmi  

 prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé 

využití  

 snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich 

využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato 

data využít. 

  Je nutné se seznámit s právními normami a předpisy týkající se povinnosti 

zpřístupňování prostorových dat povinnými poskytovateli. Sbírka zákonů č. 380/2009 a 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES se zabývají 

zpřístupňováním prostorových dat. 

 Podle zákona 380/2009 Sb. je povinný poskytovatel označován jako povinný 

subjekt a jsou jimi: 

 správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných 

celků, 

 právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů 

vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k 

životnímu prostředí, 

 právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené subjekty uvedenými v 

bodech 1 a 2, jakož i fyzické osoby pověřené těmito subjekty, které na základě 

právních předpisů nebo dohody s těmito subjekty poskytují služby, které ovlivňují 

stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek 
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 Obce, městské obvody statutárních měst a městské části hlavního města Prahy mají 

povinnost poskytovat sady prostorových dat, které si sami vytváří nebo si je nechávají 

vytvářet pro účely výkonu veřejné správy. Všechny tyto subjekty mají ze zákona povinnost 

zpřístupňovat sady prostorových dat, které odpovídají alespoň jednomu z témat přílohy I 

až III ze směrnice 2007/2/ES. Všechna prostorová data musí být opatřena platnými 

metadaty a musí splňovat všechny požadavky v implementačních pravidlech INSPIRE. 

Povinný poskytovatel může přes geoportál zpřístupnit i jiná prostorová data, než která 

vyžaduje směrnice, musí ovšem splňovat všechny technické požadavky stanovené v 

implementačních pravidlech INSPIRE. 

 Poskytovatel může zpřístupnit také své síťové služby (vyhledávací, prohlížecí, 

stahovací a transformační služby), které opět musí splňovat všechny technické požadavky 

z implementačních pravidel INSPIRE, ve svém geoportálu. Nicméně pro zpřístupnění 

svých dat může poskytovatel využít síťové služby geoportálu, kde se o splnění technických 

požadavků stará provozovatel geoportálu (Ministerstvo životního prostředí). Všechny 

povinnosti povinných subjektů jsou uvedeny v zákoně 123/1998 Sb. 

3. CO JE OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ? 

 „Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro účel výkonu přenesené 

působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech úřad obce stanovené 

zvláštním zákonem (příloha č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb.). Blíže zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších změn. Zákon ani vyhláška se netýká území hlavního města 

Prahy, v číselnících je proto vedena jako samostatná územní jednotka (Hlavní město 

Praha), aby bylo pokryto celé území České republiky.“ [2] 

 „Číselník CISORP uvádí kódy ORP obcí s rozšířenou působností vymezených na 

základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a 

stanovení obcí s rozšířenou působností, ze dne 13. června 2002.“ [3] 

 Seznam obcí s rozšířenou působností se nachází na webových stránkách Českého 

statistického úřadu pod názvem „Číselník obcí s rozšířenou působností (CISORP) - xls“ 

dostupné z [4]. Tento číselník byl zaveden sdělením Českého statistického úřadu č. 

471/2002 Sb. ze dne 29. října 2002 o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností 
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(CISORP), uveřejněným ve Sbírce zákonů v částce 163/2002 Sb. dne 19. listopadu 2002. 

Nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003 a nebyl dotčen změnami od 1. ledna 2005. V číselníku 

chybí hlavní město Praha, protože má pro své vlastní území působnost kraje i rozšířenou 

působnost obce na základě speciálního zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. V 

České republice se tedy celkem nachází 205 obcí s rozšířenou působností a hlavní město 

Praha. 

4. OPENDATA 

 „Otevřená data jsou informace bezplatně a volně dostupné na internetu ve 

strukturované a strojově čitelné podobě. Formát a struktura otevřených dat umožňuje 

jejich hromadné počítačové zpracování.“ [14]  

 Forma otevřených dat s sebou přináší mnoho výhod např. zvýšení efektivity, 

zapojení občanů do rozhodování, transparentnost, zefektivnění a kontrola veřejné 

správy. 

 Ve světě se otevřená data staly již trendem a do projektu je zapojeno mnoho zemí a 

mezinárodních institucí např. Evropská unie, Velká Británie a Spojené státy Americké. 

Otevřená data nabízí velké množství datových sad publikovanými výše uvedenými 

institucemi a zeměmi jako např. datový portál Velké Británie a Spojených států 

Amerických, datový katalog Evropské unie, datový katalog institucí členských států 

Evropské unie, data ze Světové banky nebo data zabývající se světovou žurnalistikou. 

 V České republice jsou do tohoto projektu již zapojeny ministerstva a centrální 

orgány České republiky. Do projektu se začínají zapojovat i města a jsou jimi Děčín, Brno 

a Praha. Očekává se, že během následujících let se do projektu připojí čím dál tím více 

měst, organizací a projekt bude nadále růst. 

5. VYMEZENÍ PRÁCE 

 Před samotnou prací je důležité, abychom si vymezili způsob, jakým budeme 

pracovat a prostředí, v jakém se budeme orientovat. Samotnou práci byla rozdělena do čtyř 

samotných kroků. Sběr dat, dotazování obcí, vytvoření a naplnění databáze a nakonec 
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vytvoření tematických map. Uvedené kroky jsou podrobněji rozvedeny v dalších 

kapitolách této práce. 

5.1.  Kritéria 

 Kritéria jsou informace a data, podle kterých budeme hodnotit výsledky studií. 

Rozhodl jsem se, že se zaměřím na prostorová data, která se nachází v mapovém portálu, 

na WMS serveru nebo na data, která jsou volně ke stažení ve formátu ESRI Shapefile z 

webu obce. Nesoustředil jsem se na data, která se týkala územně analytických podkladů a 

územního plánování obcí a současně byly ve formátu pdf. Bylo to z důvodu obtížné 

použitelnosti dat. Dále jsem se na tyto data nezaměřil, protože tyto data obec může 

poskytovat pouze za účely vymezenými stavebním zákonem [26] a pouze s pomocí 

předávacího protokolu. 

5.2.  Software 

 Výběr správného softwaru je významné ať už pro zpětnou kompatibilitu s jinými 

programy, tak pro jednoduchou orientaci a práci ve zvoleném programovém prostředí. 

Jednotlivé programové prostředky, které jsou využity v této práci budou popsány v dalších 

kapitolách. 

5.2.1. Microsoft Office Word 

 Microsoft Office Word je součástí programové sady Microsoft Office společnosti 

Microsoft. Je to jeden z nejpoužívanějších programů na trhu pro práci s textem. Umožňuje 

formátovat a upravovat text, nebo vytvářet, sdílet a hromadně posílat profesionální 

dokumenty. Díky svému přívětivému uživatelskému prostředí je součástí mnoha domácích 

i firemních zařízení. Cena produktu se liší podle způsobu využití. Společnost Microsoft 

však nabízí zkušební verze produktu pro uživatele zdarma na omezenou dobu. Více 

informací lze získat z oficiálních stránek: <https://products.office.com/cs-cz/word> 

5.2.2. Microsoft Office Excel 

 Microsoft Office Excel je také součástí kancelářského balíku programů Microsoft 

Office společnosti Microsoft. MS Excel je především tabulkový software, který umožňuje 

práci, analýzy s daty, využívání vzorců nebo vytváření grafů. Je to jeden z 

nejrozšířenějších softwarů na trhu, a proto je součástí mnoha společností i domácností. 

https://products.office.com/cs-cz/word
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Stejně jako u MS Word se cena MS Excel liší podle své distribuce a společnost Microsoft 

nabízí svým uživatelům zkušební verze produktu. Více informací lze získat z oficiálních 

stránek: <https://products.office.com/cs-cz/excel> 

5.2.3. Microsoft Office Outlook 

 Microsoft Office Outlook je také součástí kancelářského balíku Microsoft Office. 

Je to software, který spravuje elektronickou poštu, kontakty, umožňuje plánování v 

kalendáři atd. Více informací lze získat z oficiálních stránek: 

<https://products.office.com/cs-cz/outlook/email-and-calendar-software-microsoft-

outlook> 

5.2.4. PostgreSQL 9.5 

 PostgreSQL, často označován jako Postgres, je relační databázový systém vytvořen 

na základě postgresu verze 4.2 vyvinutém na Kalifornské univerzitě v Berkley [19]. 

Postgres je šířen pod open source licencí, takže umožňuje bezplatné používání, modifikaci 

a distribuci pro komerční nebo nekomerční využití [18]. Je dostupný jak pro operační 

systém Windows, tak pro mnohé distribuce Linux. V případě využití Postgresu na 

operačním systému Windows se doporučuje instalace pomocí instalačního balíčku s 

grafickým rozhraním. Výhodou této cesty je, že instalační balíček obsahuje, mimo jiné, 

nástroj s grafickým rozhraním pgAdmin III pro práci s databází. U linuxových distribucí je 

instalace jednoduchá pomocí veřejných repozitářů nebo repozitáře určeného pro 

PostgreSQL. Postgres se vyznačuje podporou většiny známých datových typů jako je 

INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL, 

TIMESTAMP, JSON, XML a podporou nejrůznějších programových jazyků jako je Perl, 

Python, C, SQL. Více informací lze získat z oficiálních stránek: 

<http://www.postgresql.org/> 

5.2.5. ArcMap 10.3 

 ArcMap je součástí balíčků programů ArcGIS for Desktop. ArcGIS je vyvíjen 

společností Esri [8], která se zabývá vývojem softwarů určených pro práci s geografickými 

informačními systémy. ArcGIS oplývá mnoha licencemi, které se významně liší ve své 

ceně. Pro své uživatele však nabízí bezplatnou zkušební verzi s omezenou dobou 

funkčnosti. ArcMap je jeden z nejpoužívanějších komerčních programů ve světě. Je 

https://products.office.com/cs-cz/excel
https://products.office.com/cs-cz/outlook/email-and-calendar-software-microsoft-outlook
https://products.office.com/cs-cz/outlook/email-and-calendar-software-microsoft-outlook
http://www.postgresql.org/
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využíván tisíci profesionálními pracovníky v oboru GIS. Umožňuje práci s prostorovými 

daty, sdílení prostorových dat, analýzy nad prostorovými daty i  vytváření mapových 

výstupů. Je to jeden ze základních pracovních prostředků v GIS oboru [20]. Více informací 

lze získat z oficiálních stránek: <http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/> 

5.2.6. PyScripter 2.6.0 

 PyScripter je zdarma ke stažení a je to open source vývojové programové prostředí 

podobající se klasickým Windows aplikacím,  ve kterém lze programovat pomocí 

programovacího jazyka Python. PyScripter verze 2.6.0 podporuje Python verze 2.4 - 2.7, 

3.0 - 3.4 a je k dostání ve 32 i 64-bit verzi. IDE (Integrated Development Environment) 

této aplikace je velmi populární a uživatelsky přívětivé. Více informací lze získat z 

oficiálních stránek: <https://www.python.org/> nebo 

<https://github.com/pyscripter/pyscripter> 

5.2.7. PostgreSQL Database Modeler 0.6.0-beta 

 PostgreSQL Database Modeler je open source nástroj k vytváření modelů databází. 

pgModeler dokáže vytvořit SQL kód z vytvořeného modelu databáze. Vyvinul jej 

brazilský vývojář Raphael Araújo e Silva v roce 2012. Více informací lze získat z 

oficiálních stránek: <http://pgmodeler.com.br/> 

6. VLASTNÍ PRÁCE 

 Celá praktická část bakalářské práce je rozdělena do čtyř níže popsaných částí. 

Každá část obsahuje podrobně popsaný a vysvětlený postup práce. 

6.1.  Sběr dat 

 Nejprve bylo nutné provést rekognoskaci stavu o poskytování dat obcemi s 

rozšířenou působností. Jako první a nejjednodušší způsob bylo prohledání webových 

stránek jednotlivých obcí. Začal jsem převzetím seznamu všech obcí s rozšířenou 

působností z webových stránek Českého statistického úřadu [25]. Po obdržení seznamu 

obcí jsem vyhledal a prošel všechny webové stránky obcí. Na jednotlivých webových 

stránkách jsem se zaměřoval na informace týkající se poskytování dat veřejnosti. Zajímal 

jsem se o název datové schránky, kontaktní e-mailová adresa, webový odkaz na konkrétní 

mapový portál, webový odkaz vedoucí k datům ke stažení nebo webový odkaz, na kterém 

http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/
https://www.python.org/
https://github.com/pyscripter/pyscripter
http://pgmodeler.com.br/
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se nacházelo více mapových portálů. Po prohledání webové stránky jsem přistoupil k další 

části a to zadávání klíčových slov do vyhledávacího pole webové stránky. Klíčová slova, 

která byla použita. 

 data ke stažení 

 geodata 

 mapový portál 

 geoportál 

 mapový server 

 WMS 

 Po nalezení požadovaných informací bylo potřeba tyto informace zaznamenat. 

Rozhodl jsem se, že bude vhodné použít MS Excel. Postupem času byly vytvořeny dva 

pracovní soubory v prostředí MS Excel. Jeden soubor obsahoval kód ORP, název obce, 

název datové schránky, e-mailová adresa, web obce, webový odkaz vedoucí k 

poskytovaným datům a druhý soubor obsahoval kód obce, url adresu konkrétního serveru a 

typ poskytovaného serveru. Po dokončení tohoto průzkumu bylo možné přejít k další části 

práce a to Dotazování obcí. 

6.2.  Dotazování obcí 

 Pro splnění této části práce bylo zapotřebí vytvořit dva typy dotazů, dva Excel 

soubory, které obsahovaly potřebné informace (název obce, odpovídající e-mailová adresa) 

a propojit Microsoft Office Outlook s vlastní e-mailovou schránkou.. Jeden typ dotazu byl 

vytvořen pro obce, u kterých bylo zjištěno, že geodata poskytují pouze prostřednictvím 

mapového serveru. Druhý typ dotazu byl určen pro obce, u kterých jsem na jejich webu 

nenašel žádné informace o poskytování geodat veřejnosti. Ukázky jednotlivých dotazů jsou 

uvedeny níže. 

 Ukázka dotazu pro obce, které poskytují geodata k nahlížení prostřednictvím 

mapového serveru. 

Dobrý den, 

Jmenuji se Ondřej Lhotský a jsem studentem Vysoké školy báňské - Technické univerzity v 

Ostravě. Momentálně pracuji na své bakalářské práci na téma "Dostupnost geodat obcí s 
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rozšířenou působností" a mám za úkol zjistit stav v poskytování geodat veřejnosti obcemi s 

rozšířenou působností. Vaše město je zaměřením mé bakalářské práce a po prohledání 

webové stránky Vašeho města jsem našel Vámi poskytovaný mapový portál. Mým 

zaměřením je poskytování geodat, která jsou v digitální formě (např. .shp). Zajímalo by 

mně však, zda neposkytujete také WMS služby, přístup k samotným geodatům v mapovém 

portálu nebo samotná geodata (.shp), včetně jejich metadat ke stažení. V případě, že 

některé ze zmíněných věcí výše poskytujete, odpovězte prosím na tento e-mail a přiložte 

odkaz na Vámi poskytované služby. 

Děkuji za odpověď 

S přáním pěkného dne, 

Ondřej Lhotský 

 Ukázka dotazu pro obce, u kterých na jejich webu nebyly nalezeny informace o 

poskytování geodat veřejnosti. 

Dobrý den, 

Jmenuji se Ondřej Lhotský a jsem studentem Vysoké školy báňské - Technické univerzity v 

Ostravě.  Momentálně pracuji na své bakalářské práci na téma "Dostupnost geodat obcí s 

rozšířenou působností" a mám za úkol zjistit stav v poskytování geodat veřejnosti obcemi s 

rozšířenou působností. Vaše město je zaměřením mé bakalářské práce a po prohledání 

webové stránky Vašeho města jsem nenašel žádné informace o poskytování geodat 

veřejnosti. Mým zaměřením je poskytování geodat, která jsou v digitální formě (např. 

.shp). Chtěl bych se Vás tedy zeptat, zda neposkytujete WMS služby, mapový portál, přístup 

k samotným geodatům v mapovém portálu nebo samotná geodata (.shp), včetně jejich 

metadat ke stažení. V případě, že některé ze zmíněných věcí výše poskytujete, odpovězte 

prosím na tento e-mail a přiložte odkaz na Vámi poskytované služby. 

Děkuji za odpověď 

S přáním pěkného dne, 

Ondřej Lhotský 
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 Po sestavení obou dotazů následovalo jejich rozeslání. Pro zjednodušení zasílání e-

mailů jsem použil funkci hromadné korespondence ve Wordu. Jednotlivé dotazy jsem 

vložil do Wordu a označil položku „E-mailové zprávy“ nacházející se v kartě 

„Korespondence“, a dále „Spustit hromadnou korespondenci“. 

 

Obr. 1 Výběr položky „E-mailové zprávy“ 
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 Dále jsem vybral položku „Použít existující seznam“, která se nachází v kartě 

„Vybrat příjemce“. Zde jsem vybral již existující databázi v Excelu, která obsahovala e-

mailové adresy. 

 

Obr. 2 Výběr položky „Použít existující seznam“ 

 Jako poslední krok je samotné odeslání e-mailu přes kartu „Dokončit a sloučit“ a 

položku „Odeslat e-mailové zprávy“. 



Ondřej Lhotský: Dostupnost geodat obcemi s rozšířenou působností 

2016   18 

 

Obr. 3 Výběr položky „Odeslat e-mailové zprávy“ 

 Po zvolení „Odeslat e-mailové zprávy“ se zobrazilo výběrové okno, kde bylo nutné 

vybrat sloupec, ve kterém se nacházely e-mailové adresy, napsat předmět zprávy a nakonec 

formát pošty. 

 

Obr. 4 Okno k dokončení zaslání e-mailu 

 Po kliknutí „OK“ se otevřela aplikace Windows Outlook a postupně se rozeslaly 

všechny e-maily jeden po druhém. Detailní postup, jak rozesílat hromadnou korespondenci 

je k nahlédnutí na oficiálních stránkách společnosti Microsoft 
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<https://support.office.com/en-us/article/Use-mail-merge-to-send-personalized-email-

messages-to-your-email-address-list-c49e5cfc-53f9-4ec8-9bd9-1f8f3648f1b7>. 

 Celá fáze dotazování probíhala v termínu od 1.12.2015 - 31.12.2015. Většina obcí 

odpověděla během této doby až na tři výjimky, které odpověděly během ledna 2016. Z 

celkového počtu 201 zaslaných e-mailů mi odpovědělo 107 obcí, což je 53%. Ze 107 

odpovědí byla jedna obec (Karviná), která mi sdělila, že navíc ke svému mapovému 

portálu poskytují WMS službu. V mnohých z odpovědí se objevovala informace o 

možném zavedení otevřených dat během roku 2016 nebo 2017. Celkové hodnocení je 

následující. 77 obcí, které neposkytují veřejnosti geodata. 123 obcí, které poskytují 

mapový portál. 4 obce, které poskytují mapový portál a WMS služby. 1 obec, která 

poskytuje mapový portál a data ke stažení. 2 obce, které poskytují mapový portál, WMS 

služby a data ke stažení. 

6.3. Vytvoření a naplnění databáze 

6.3.1. Instalace 

 Postgres lze instalovat na operační systémy Windows, MAC a širokou škálu 

distribucí Linuxu. Nejprve je nutné si stáhnout správný instalační balíček pro váš operační 

systém. V této práci je popsán postup instalace Postgresu pro operační systém Windows. 

Postup instalace je uveden v příloze Bližší informace k instalaci jsou uvedeny na 

oficiálních stránkách a v dokumentaci Postgresu. Popsaný postup instalace je uveden níže. 

Oficiální stránky Postgresu: http://www.postgresql.org/download/ 

Dokumentace: http://www.postgresql.org/docs/current/static/install-procedure.html 

6.3.2. Vytvoření databáze 

 Vytvoření databáze a práce s databází probíhala pomocí grafického rozhraní 

pgAdmin III 1.22.0. Grafické rozhraní bylo součástí instalačního balíčku PostgreSQL pro 

Windows. Před vytvořením samotné databáze bylo nutné navrhnout datový model 

databáze. Datový model databáze byl vytvořen v programu pgModeler a lze vidět na 

obrázku č. 5. 

https://support.office.com/en-us/article/Use-mail-merge-to-send-personalized-email-messages-to-your-email-address-list-c49e5cfc-53f9-4ec8-9bd9-1f8f3648f1b7
https://support.office.com/en-us/article/Use-mail-merge-to-send-personalized-email-messages-to-your-email-address-list-c49e5cfc-53f9-4ec8-9bd9-1f8f3648f1b7
http://www.postgresql.org/download/
http://www.postgresql.org/docs/current/static/install-procedure.html
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Obr. 5 Datový model databáze 

 Databáze obsahuje celkem 3 tabulky obce, servery a vrstvy. Tabulka obcí obsahuje 

atributy kod_obec, obec, datova_schranka, web a web_geoportalu. Atribut kod_obec byl 

převzat z číselníku ORP z Českého statistického úřadu a označuje kód ORP. kod_obec je 

datového typu serial, má vlastnost NOT NULL (atribut nesmí být prázdný) a je označen 

jako primární klíč tabulky obce. Atributy obec, datova_schranka jsou datového typu text. 

Atributy web a web_geoportalu jsou také datového typu text, z důvodu obtížné 

implementace datového typu podobnému hypertextovému odkazu. Tabulka serverů 

obsahuje atributy id_server, kod_obec, url a typ. Atribut id_server je datového typu serial 

(automaticky inkrementované celé číslo), má vlastnost NOT NULL (atribut nesmí být 

prázdný) a je označen jako primární klíč tabulky servery. Atribut kod_obec je datového 

typu integer a je označen jako cizí klíč, odkazující na kod_obec z tabulky obce. Atribut url 

je datového typu text, z důvodu obtížné implementace datového typu podobnému 

hypertextovému odkazu. Atribut typ je datového typu text. Tabulka vrstev obsahuje 

atributy id_vrstva, id_server, kod_obec, name, title, abstract, west, east, south, north, 

keyword a sour_system. Atribut id_vrstva je datového typu serial, má vlastnost NOT 

NULL (atribut nesmí být prázdný) a je označen jako primární klíč tabulky vrstvy. Atribut 

id_server je datového typu integer a je označen jako cizí klíč, odkazující na id_server z 

tabulky servery. Atribut kod_obec je datového typu integer a je označen jako cizí klíč, 

odkazující na kod_obec v tabulce obce. Atributy name, title, abstract, keyword a 

sour_system jsou datového typu text. Atributy west, east, south a north jsou datového typu 

real, protože se zde zapisují desetinná čísla geografických souřadnic.  
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6.3.3. Naplnění databáze 

 Jako první byly naplněny tabulky obcí a serverů. Oba vytvořené pracovní soubory 

byly exportovány do CSV souborů, kde jednotlivé hodnoty byly odděleny středníkem. Po 

exportu následoval jednoduchý import CSV souborů do databáze. 

 Pro naplnění tabulky vrstev byly vytvořeny jednoduché skripty,které naplní tabulku 

metadaty. Jednotlivé skripty byly vytvořeny v programu PyScripter a jsou podrobněji 

vysvětleny dále v práci. 

 V případě WMS serverů byly použity moduly lxml, urllib, psycopg2, Tkinter a 

tkFileDialog.  Modul urllib umožňuje stažení metadat v XML formátu. Modul lxml 

umožňuje transformaci XML do souboru CSV s oddělenými hodnotami pomocí středníku. 

Tento modul není standardním vybavením Pythonu a musí být nainstalován samostatně. 

Modul psycopg2 umožňuje připojení k databázi a práci s ní. Tento modul není standardním 

vybavením Pythonu a musí být nainstalován samostatně. Moduly Tkinter a tkFildDialog 

umožňují práci s dialogovým oknem pro výběr místa k uložení XML souboru a pro výběr 

XSL souboru. Tyto moduly nejsou standardním vybavením Pythonu a musí být 

nainstalovány samostatně. 

 Po importu potřebných modulů se vytvoří spojení s databází. Pro správné spojení s 

databází je zadán název databáze, ke které se chceme připojit, jméno uživatele, pod kterým 

se chceme připojit, adresu, na které se databáze nachází a heslo k připojení k databázi. 

Dále je vytvořen kurzor, pomocí kterého jsme schopni pracovat s databází. (Obr. 6) 

 

Obr. 6 Připojení k databázi 
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 Po úspěšném navázání připojení k databázi jsme schopni pomocí jazyka SQL 

vybrat všechny WMS servery. Po provedení SQL dotazu se všechny vybrané hodnoty 

uloží do proměnné rows. (Obr. 7) 

 

Obr. 7 Výběr WMS serverů 

 Dále byly vytvořeny dialogová okna pro snazší uživatelské využití programu. Pro 

výběr názvu a místa úložiště, kde se má stažený XML soubor uložit, je uloženo dialogové 

okno do proměnné xml. Pro výběr XSL souboru k transformaci metadat je dialogové okno 

uloženo do proměnné xsl. Obě dialogová okna implicitně vyzývají uživatele k uložení 

souboru v XML formátu a otevření souboru v XSL formátu. 

 Po vytvoření dialogových oken se program přesune k části s transformací XML 

souboru. Program opakovaně v cyklu for vybere url adresu WMS serveru a přidá k ní 

požadavek GetCapabilities. Nově vytvořenou adresu otevře, stáhne její obsah do námi 

vytvořeného souboru XML a provede transformaci. (Obr. 8) 

 

Obr. 8 Transformace XML souboru do CSV 

 Transformace je provedena pomocí jazyka XSLT a transformačního souboru ve 

formátu XSL. Z důvodu dvou verzí WMS služeb transformační soubor XSL obsahuje dva 

typy transformací pro WMS verzi 1.1.1 a 1.3.0. Nejprve se u obou možností ověří zda se 

jedná o verzi 1.3.0 nebo 1.1.1 a poté se přistupuje k jednotlivým hodnotám. Přístup k 

jednotlivým hodnotám a umístění hodnot je podle verze WMS služby odlišný. Ukázky 

kódů, které provádí samotnou transformaci jsou uvedeny níže 
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 Transformační část kódu pro WMS verzi 1.3.0 

<xsl:choose> 

 <xsl:when test="boolean(//@version)"> 

  <xsl:if test="//@version = '1.3.0' "> 

  <xsl:for-each select="//wms:Layer"> 

   <xsl:value-of select="wms:Name"/><xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:value-of select="wms:Title"/><xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:value-of select="wms:Abstract"/><xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:value-of 

select="wms:EX_GeographicBoundingBox/wms:westBoundLongitude"/><xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:value-of 

select="wms:EX_GeographicBoundingBox/wms:eastBoundLongitude"/><xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:value-of 

select="wms:EX_GeographicBoundingBox/wms:southBoundLatitude"/><xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:value-of 

select="wms:EX_GeographicBoundingBox/wms:northBoundLatitude"/><xsl:text>;</xsl:text> 

  <xsl:for-each select="//wms:Service/wms:KeywordList/wms:Keyword"> 

   <xsl:value-of select="."/><xsl:text> </xsl:text> 

  </xsl:for-each> 

  <xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:for-each select="wms:CRS"> 

    <xsl:value-of select="."/><xsl:text> </xsl:text> 

   </xsl:for-each> 

   <xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:text>&#xa;</xsl:text> 

  </xsl:for-each> 

  </xsl:if> 

 </xsl:when> 
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</xsl:choose> 

Transformační část kódu pro WMS verzi 1.1.1 

<xsl:choose> 

 <xsl:when test="boolean(//@version)"> 

  <xsl:if test="//@version = '1.1.1' "> 

  <xsl:for-each select="//Layer"> 

   <xsl:value-of select="Name"/><xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:value-of select="Title"/><xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:value-of select="Abstract"/><xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:value-of select="LatLonBoundingBox/@minx"/><xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:value-of select="LatLonBoundingBox/@maxx"/><xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:value-of select="LatLonBoundingBox/@miny"/><xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:value-of select="LatLonBoundingBox/@maxy"/><xsl:text>;</xsl:text> 

  <xsl:for-each select="//Service/KeywordList/Keyword"> 

   <xsl:value-of select="."/><xsl:text> </xsl:text> 

  </xsl:for-each> 

  <xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:for-each select="../SRS"> 

    <xsl:value-of select="."/><xsl:text> </xsl:text> 

   </xsl:for-each> 

   <xsl:text>;</xsl:text> 

   <xsl:text>&#xa;</xsl:text> 

  </xsl:for-each> 

  </xsl:if> 

 </xsl:when> 

</xsl:choose> 
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 Po provedení transformace je potřeba získané informace upravit do stavu, kdy jsme 

schopni je zapsat do databáze. Jednotlivé hodnoty jsou odděleny podle středníku a uloženy 

do samostatných proměnných. Hodnota id_serveru a kod_obec jsou přeformátovány na 

celé číslo. V případě hodnot west, east, south a north je nutné je přeformátovat na 

desetinné číslo, popřípadě zaměnit čárku s tečkou a do prázdné hodnoty vložit nulu. Tento 

cyklus se opakuje pro každou iteraci. Přeformátování datových typů jednotlivých atributů 

musí odpovídat datovým typům nacházející se v databázi. (Obr. 9) 

 

Obr. 9 Úprava dat před importem do databáze 

 V poslední části programu se hodnoty metadat importují do databáze pomocí SQL 

příkazu a pomocí příkazu UPDATE se odstraní chybějící hodnoty označené jednoduchými 

uvozovkami. Všechny změny v databázi se uloží, nebo v případě výskytu chyby se 

příkazem conn.rollback() vrátí do předchozího stavu. Na konec se ukončí připojení s 

databází. (Obr. 10) 
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Obr. 10 Import dat do databáze 

 V případě mapových portálů byly použity moduly urllib, mechanize, json, 

psycopg2, Tkinter, tkFileDialog. Z modulu pyproj byla použita třída Proj a funkce 

transform. Modul urllib umožňuje otevírání webových stránek. Modul mechanize 

umožňuje vytvořit objekt webového prohlížeče a pracovat s webovými stránkami. Tento 

modul není standardním vybavením knihoven Pythonu a je třeba jej doinstalovat. Modul 

json umožňuje pracovat s objekty typu json. Tento modul není standardním vybavením 

Python knihoven a je potřeba jej doinstalovat. Třída Proj a funkce transform umožňují 

transformaci souřadnic. Tato třída a funkce není součástí standardního vybavení Pythonu a 

je potřeba je doinstalovat z modulu pyproj. Modul psycopg2 umožňuje opět připojení k 

databázi a práci s ní. Moduly Tkinter a tkFileDialog slouží k vytvoření dialogového okna 

pro vybrání souboru. 

 Po importu všech potřebných modulů se vytvoří spojení s databází. V případě 

neúspěšného spojení s databází se zobrazí chybová hláška. Po úspěšném připojení k 

databázi se opět vytvoří kurzor a objekt dialogového okna. (Obr. 11) 
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Obr. 11 Připojení k databázi a vytvoření objektu dialogového okna 

 Dále se vytvořila proměnná obsahující příponu. Poté se otevřel vybraný soubor 

obsahující kod_obec a adresu arcgis serveru a vytvořily se všechny potřebné pole. Po 

otevření souboru byl soubor přečten a upraven do požadované podoby. (Obr. 12) 

 

Obr. 12 Čtení souboru a úprava obsahu 

 Po dokončení úpravy url stránky se vytvořil objekt webového prohlížeče, který 

následně otevřel url adresu. Po načtení url adresy byly staženy a uloženy všechny adresy 

mapových serverů. (Obr. 13) 
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Obr. 13 Uložení url adres mapových serverů 

 Po uložení všech veřejně dostupných mapových serverů nacházejících se na 

vybraném ArcGIS serveru byly jednotlivé servery otevřeny. Po otevření každého serveru 

byl stáhnut celý obsah ve formátu json. (Obr. 14) 

 

Obr. 14 Uložení obsahu stránky do formátu json 

 Po uložení dat v json [6] formátu se při každé iteraci zjišťují názvy vrstev a zároveň 

se ke každému názvu zjistí kód obce, title, abstrakt, klíčová slova, souřadnicové systémy a 

extent, který se v případě potřeby transformuje [13] z S-JTSK do WGS-84 [7]. Jednotlivé 

hodnoty se uloží do samostatných polí. (Obr. 15) 
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Obr. 15 Získání potřebných informací z formátu json 

 Po uložení všech hodnot do polí se spustí sql příkaz, který data importuje do 

databáze. Poté se dalšími sql příkazy odstraní jednoduché závorky v místech, kde chybí 

data. Nakonec se všechny změny v databázi uloží a ukončí se spojení s databází. (Obr. 16) 

 

Obr. 16 Vložení dat do databáze 

6.4. Vytvoření tematických map 

 Vytváření map probíhalo v programu ArcMap 10.3. Mapy jsou vytvořeny z 

nasbíraných dat z roku 2015 a jako podklad byla použita data z portálu FreeGeodataCZ.  

6.4.1. Dostupnost geodat obcemi s rozšířenou působností 

 Níže uvedena mapa zobrazuje stav v poskytování geodat veřejnosti z roku 2015. Z 

mapy lze vyčíst, že valná většina obcí neposkytuje geodata veřejnosti (mimo dat tykající se 

územního plánování a územně analytických podkladů), nebo je poskytuje pouze k 
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prohlížení pomocí mapového portálu. Nejvíce poskytovaných dat má Praha. Poskytovaná 

data, včetně jejich metadat, jsou dostupná na geoportálu Prahy [11].  

 

Obr. 17 Dostupnost geodat obcemi s rozšířenou působností 

 Na níže uvedené mapě jsou zobrazeny počty mapových aplikací, které obce 

poskytují. Obce s nejvyššími počty mapových aplikací jsou např. Jablonec nad Nisou, 

Opava, Brno nebo Ostrava. 
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6.4.2. Poskytované mapové aplikace obcemi s rozšířenou působností  

 

Obr. 18 Počet poskytovaných mapových aplikací obcemi s rozšířenou působností 

 Obsah jednotlivých mapových aplikací se liší, ale velmi často obsahují z velké části 

data, týkající se územního plánování a územně analytických podkladů. Z důvodu velkého 

zkreslení výsledků nebyly vrstvy, které se týkaly ÚAP a ÚP, zahrnuty do vytváření grafů. 

Grafy uvedené níže zobrazují poskytované typy vrstev obcemi Dobříš a Opava. Grafy byly 

vytvořeny v programu MS Excel s použitím klíčových slov získaných z databáze. Tyto 

klíčová slova byla umístěna do kategorií podle tezaura GEMET [9]. 
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Graf 1 Typy poskytovaných vrstev obcí Dobříš 

 Dobříš poskytuje největší škálu vrstev a zároveň je jedna z obcí s největším počtem 

poskytovaných vrstev. Obec Dobříš poskytuje vrstvy, týkajících se budov, půdy, ochrany 

přírody, veřejných prostranství nebo pasportů komunikací a zeleně. 

  

Graf 2 Typy poskytovaných vrstev obcí Opava 

 Obec Opava poskytuje širokou škálu vrstev, týkajících se ochrany přírody, 

nakládání s odpady a pasportizace komunikace nebo zeleně. 

0 5 10 15 20 25 30 

urbanizované prostředí 

turistika 

mapa 

doprava 

energie 

přírodní území, krajina 

půda 

výstavba 

obchod, služby 

odpady 

Typy poskytovaných vrstev obcí 
Dobříš 

Počet vrstev 

0 5 10 15 

doprava 

enviromentální politika 

přírodní území, krajina 

hřiště dětské 

odpady 

Typy poskytovaných vrstev obcí 
Opava 

Počet vrstev 



Ondřej Lhotský: Dostupnost geodat obcemi s rozšířenou působností 

2016   33 

 

7. ZÁVĚR  

 Cílem této práce bylo zjistit stav a možnosti v poskytování geodat. Úkolem bylo 

vytvořit databázi, která bude obsahovat náhled na poskytování geodat a podle možností 

také jejich metadata. Celá práce byla rozdělena do dvou částí a to teoretickou a praktickou. 

V teoretické části se nachází důležité termíny a informace, které jsou potřebné pro 

provedení praktické části. Praktická část byla rozdělena na čtyři fáze. Nejprve průzkum, 

který byl realizován vyhledáváním informací na jednotlivých webových stránkách obcí a 

následným uchováním nalezených informací. Dále proběhla fáze dodatečného dotazování 

jednotlivých obcí. V této fázi byly vytvořeny dva dotazy. První pro obce, které neměly 

uvedeny informace o poskytování geodat veřejnosti na svých webových stránkách a druhý 

dotaz pro obce, které poskytovaly geodata k nahlédnutí pomocí mapového portálu. Po 

dokončení této fáze byl navrhnut databázový model, který obsahoval tři tabulky. Tabulka 

obcí, která obsahovala jednoduchý náhled které obce geodata poskytují a které ne. Tabulka 

serverů, která obsahovala jednotlivé mapové servery nebo WMS servery a odkazy k datům 

ke stažení. A jako poslední tabulka vrstev, která obsahovala metadata týkajících se 

vybraných WMS a mapových serverů. V případě WMS serverů byl vytvořen skript, který 

dokázal automatizovaně získat metadata z WMS serveru verze 1.1.1 i 1.3.0. V případě 

mapových serverů, tato tabulka obsahovala informace pouze o serverech, které byly 

spuštěny na bázi ArcGIS serveru. K získání metadat z mapových serverů byl vytvořen 

skript, který poloautomatizovaně získal metadata. V případě jednotlivých dat ke stažení 

jsou metadata součástí samotných vrstev. Po naplnění databáze byly vytvořeny dvě mapy a 

grafy zobrazující stav poskytování geodat ORP. 

 Po dlouhodobém průzkumu vyplynulo, že není příliš mnoho obcí, které 

prostřednictvím svých webových stránek poskytují geodata veřejnosti. Přibližně 50% obcí 

v České republice poskytuje data alespoň k nahlédnutí. Existují však obce, které poskytují 

geodata s využitím WMS služby nebo volně ke stažení. Jsou jimi např. Praha, Ostrava, 

Děčín nebo Opava. Nejčastěji to jsou data týkající se pasportizace nebo ochrany přírody. 

 V nadcházejících letech se očekává nárůst otevřených dat. Data tedy budou snáze 

dostupná a standardizovaná. 
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Příloha 1: 

Po stažení potřebného instalačního balíčku a po jeho otevření se dostaneme k instalačnímu 

průvodci. Úvodní okno nás pouze uvítá a stačí kliknout tlačítko „Next“. 

 

Obr. 19 Úvodní obrazovka instalace Postgres 

 V dalším okně je nutné vybrat instalační složku, do které se má Postgres 

nainstalovat. To můžeme učinit pomocí malé ikony složky, která se nachází vedle úplné 

cesty ke složce. Po výběru složky pro instalaci Postgresu můžeme kliknout na tlačítko 

„Next“. 
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Obr. 20 Obrazovka pro výběr instalační složky programu Postgres 

 Po vybrání instalační složky Postgresu je nutné vybrat složku pro data, kde se 

budou nacházet data z databází, informace o provedených úkonech v databází a podobně. 

Po vybrání složky můžeme opět kliknout „Next“. 

 

Obr. 21 Obrazovka pro výběr složky k ukládání dat  

 Na další obrazovce si zvolíme heslo pro správce databáze a klikneme „Next“. 
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Obr. 22 Obrazovka pro zadání hesla správce databáze 

 V dalším okně musíme určit přes jaký port bude naše databáze komunikovat. 

Implicitně je zde nastaven port 5432. Po vybrání a zapsání portu můžeme kliknout „Next“. 

 

Obr. 23 Obrazovka pro zadání komunikačního portu databáze 

 Na další obrazovce vybereme nastavení lokálního počítače „Locale“. Toto 

nastavení ovlivňuje jaký jazyk, abeceda, řazení a formátování čísel se v databázích bude 

používat. Vše se nastaví podle země, kterou ze seznamu vybereme, nebo nastavení 
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operačního systému počítače, na kterém je Postgres nainstalován [5]. Po vybrání 

požadovaného lokálního nastavení můžeme kliknout na „Next“. 

 

Obr. 24 Obrazovka pro nastavení týkajícího se lokálního nastavení počítače 

 Po kliknutí „Next“ se přistoupí k samotné instalaci Postgresu. Celá instalace trvá 

pár minut podle výkonu počítače. 

 

Obr. 25 Obrazovka se samotnou instalací Postgresu 
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Obr. 26 Obrazovka s možností otevřít Stack Builder  

 Po dokončení instalace jsme vyzváni k dokončení instalace a máme možnost spustit 

„Stack Builder“. Stack Builder je aplikace, která umožňuje stažení dodatečných aplikací 

nebo nástrojů. Kniknutím tlačítka „Finish“ dokončíme instalaci Postgresu. 

 


