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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou mapové aplikace. Cílem aplikace je 

zobrazit a rozlišit data o vlastnickém vztahu parcel a pozemků ve správě Moravskoslezského 

kraje. Využívá serverové technologie ArcGIS for Server a klientskou část Geocortex 

Essentials.  

Data v mapové aplikaci se aktualizují s tříměsíční periodou, tento proces je 

automatizován pomocí modelu tvořeného v ModelBuilderu  softwarem ArcGIS for Desktop. 

V teoretické části je popsána architektura takové aplikace a blíže rozebrány 

technologie sloužící ke splnění cílů této práce. 

Klíčová slova: Mapová aplikace, ArcGIS for Server, Geocortex Essentials, ModelBuilder 

Summary 

This diplomatica thesis describe topic of creating map application. The main aim is 

display and distinguish data regarding a kind of ownership using technology ArcGIS for 

Server and Geocortex Essentials. 

The data is updated every three months. This process is automated and is done by 

model created in ModelBuilder, this tool is included in ArcGIS Desktop. 

At theoretical part of this thesis is described architecture of application and 

technology serving to finishing all goals of thesis. 
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1. Úvod 

Tato diplomová práce popisuje typy vlastnických vztahů nemovitých objektů, 

budov a parcel, ve vlastnictví instituce MSK - KÚ. Tato instituce je rovněž zadavatelem 

tohoto projektu. Data jsou aktualizována se tří měsíční periodou. Tato data jsou zobrazována 

v mapové aplikací. Mapovou aplikaci lze zobrazit nejen na monitoru počítače, ale také 

tabletu a chytrém telefonu.  

Rozdělujeme tyto typy vlastnických vztahů. 

Typ vlastnictví Popis 

Vlastnictví MSK je jediným vlastníkem nemovitosti 

Spoluvlastnictví MSK je podílovým vlastníkem nemovitosti 
společně s další jednou či vice organizacemi 
nebo osobami 

Duplicitní záznam Zvláštní případ vlastnictví, kdy je KN postupně 
doručeno více vykonatelných rozhodnutí a 
jiných listin, jimiž je vázán a každá z těchto 
listin svědčí o vlastnictví jiné osoby k téže 
nemovitosti.(zdroj1) 

Tabulka 1- Typy vlastnictví zobrazené v mapové aplikaci 

Dále se ještě majetek dělí na: 

 Svěřený majetek MSK - nemovitost je spravována jinou organizací (např. 

škola). 

 Nesvěřený majetek - MSK sám spravuje nemovitost (např. MSK - KÚ). 

Není to tak dávno, co lidé znali jako jedinou možnost pro lokalizaci a orientaci 

v krajině pouze papírovou mapu. Pro dnešního člověka je papírová mapa téměř již 

historickou záležitostí. S nástupem internetu rovněž došlo k velkému obrození kartografie. 

Analogové mapy, jakmile jsou jednou vytištěny tak již nemohou být aktualizovány, nedají 

se do nich vkládat nové prvky a v neposlední řadě nejsou tak snadno dostupné jako v případě 

mapových aplikací v prostředí internetu. Všechny tyto výše zmíněné nedostatky 

analogových map řeší mapové aplikace. Jedním z klíčových prvků této konkrétní aplikace 

je právě častá aktualizace dat. 

                                                
1 http://www.epravo.cz/top/clanky/katastr-nemovitosti-duplicitni-zapis-vlastnictvi-10189.html 
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Lidé v dnešní digitalizované internetové době jsou zvyklí získat hledanou informaci 

v jakémkoliv čase na jakémkoliv místě a na jakémkoliv zařízení. Díky obrovskému 

rozmachu technologií je internet nejvhodnější způsob pro distribuování informací. S těmito 

technickými pokroky se rovněž stejně rychle mění požadavky na vývoj takovýchto 

mapových aplikací. Již dávno nestačí pouhou informaci zobrazit v jednoduché formě. 

Minulostí jsou již statické mapové aplikace bez jakékoliv odezvy pro uživatele. 

Dnešní mapové aplikace musí být zábavné, což jde ruku v ruce s interaktivitou aplikace, ale 

rovněž pro uživatele snadno a intuitivně ovládané. Geocortex Essentials je framework 

vytvořen právě pro účely tvorby mapových aplikací. 

Uživatele této konkrétní mapové aplikace můžeme rozdělit do těchto obecných 

kategorií: 

 Zaměstnanci MSK (odbor investiční a majetkový). 

 Příspěvkové organizace (např. ŘSD). 

 Veřejní uživatelé. 

V podstatě co se týče zabezpečení aplikace a možnosti přístupu k datům budou tyto 

skupiny totožné. Aplikace nebude obsahovat data, která by nebyla volně dostupná, či data, 

která by obsahovala citlivé osobní údaje (možnost rozšíření aplikace, která již bude 

obsahovat data citlivého charakteru je do budoucna plánována). 

Diplomová práce je dělena do třech částí. V prvé se věnuje zpracování dat od jejich 

přípravy až do formy vhodné pro publikaci. Další část (ta nejrobustnější) je o tvorbě mapové 

aplikace, použitých technologiích a návrhu a implementaci aplikace. Poslední se zabývá 

možností integrace informací ze systému Facility Management v aplikaci. 

Tato aplikace bude k dispozici na webových stránkách instituce 

Moravskoslezského kraje. 

1.1 Základní požadavky na systém 

Požadavky na systém vznikaly na základě pohovoru s pracovníky MSK - KÚ 

z odboru investičního a majetkového. Na základě tohoto pohovoru byly vytvořeny jednotlivé 

požadavky a ohodnocena jejich důležitost pro mapovou aplikaci metodou MoSCoW. 
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Význam MoSCoW - Must (musí být implementováno), Should je nutné, aby bylo 

implementováno), Could (mělo by být implementováno, ale systém bude funkční i bez 

tohoto prvku), Want (chceme, aby bylo implementováno, jedná se o užitečný prvek navíc). 

1.1.1 Funkční požadavky na systém 

Definuje se, co bude systém aplikace provádět. 

Požadavky na systém Priorita 

Systém mění viditelnost vrstvy M 

Systém mění průhlednost vrstvy M 

Systém může zobrazit aktuální polohu S 

Systém může změnit podkladovou mapu M 

Systém může filtrovat objekty S 

Systém smí vyhledávat objekty M 

Systém může měřit vzdálenost C 

Systém smí měřit výměru C 

Systém zobrazuje podrobnosti o objektu M 

Systém zobrazuje nápovědu o aplikaci C 

Systém umožňuje sdílení aplikace mezi 
sociálním sítěmi 

W 

Systém umožňuje  přidávat vrstvy M 

Systém umožňuje mazat vrstvy M 

Systém umožňuje editovat práva pro přístup 
do aplikace 

M 

Systém umožňuje přihlášeni do systému M 

Systém umožňuje nahrání vlastních dat W 
Tabulka 2- Funkční požadavky na systém 

1.1.2 Nefunkční požadavky na systém 

Definuje, jak budou v systému používány funkční požadavky. 

Požadavky  Priorita 

Systém využívá ArcGIS for Server pro publikaci 
dat - serverová část 

M 

Systém využívá Geocortex pro zobrazení dat - 
klientská část 

M 

Aplikace je nativní S 

Aplikace využívá technologii HTML5 M 

Aplikace podporuje responzivní design S 
Tabulka 3-Nefunkční požadavky na systém 
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1.2 Popis oblasti 

Mapová aplikace je tvořena speciálně pro kraj Moravskoslezský. Stojí tedy za to o 

tomto kraji vědět několik základních informací. 

MSK se nachází na východě republiky a sousedí se státy Slovenska a Polska. 

V rámci republiky sousedí s olomouckým a zlínským krajem (Charakteristika 

Moravskoslezského kraje, ©1997-2016). 

MSK je geograficky rozmanitý region. Nejvyšší horou MSK a rovněž celé Moravy 

je Praděd (1 491 m.n.m). Praděd je horou v masivu Hrubý Jeseník. Krajina postupně 

přechází z hornatiny do Nízkého Jeseníku. Okolí Opavské nížiny, Moravské brány a 

Ostravské pánve je charakteristické hustě osídleným územím. Na jihovýchodu se 

rozprostírají Beskydy, nejvyšší horou je Lysá hora (1323 m.n.m). Nejvýznamnějším vodním 

tokem je Odra ústící do Baltského moře a pramenící v Oderských vrších (Charakteristika 

Moravskoslezského kraje, ©1997-2016). 

MSK je šestým největším a třetím nejlidnatějším krajem v ČR. Je vymezen okresy 

Bruntál, Opava, Frýdek-Místek, Ostrava-Město, Karviná a Nový Jičín. Dále je dělen celkem 

do 22 obvodů ORP. Celkově se nachází v MSK 229 obcí. Větší polovinu území pokrývají 

zemědělské plochy a zhruba 35% lesy. (Charakteristika Moravskoslezského kraje, ©1997-

2016) 

 Známý je MSK především díky bohatým zásobám nerostných surovin, především 

černého uhlí. Jádrem je ostravsko-karvinská pánev. I přes útlum těžby nerostných surovin, 

který v kraji nastal, pracuje v průmyslovém odvětví téměř třetina obyvatel. Další přibližně 

12% pracuje v obchodu a službách. (Charakteristika Moravskoslezského kraje, ©1997-

2016). 

Zhruba čtvrtina obyvatel žije v metropoli MSK v Ostravě. Dalšími významnými 

městy jsou Havířov, Karviná Frýdek-Místek a Opava. Od roku 1993 dochází v MSK 

každoročně k úbytku obyvatelstva migrací (Charakteristika Moravskoslezského kraje, 

©1997-2016). 

Navzdory průmyslovému charakteru nalezneme v kraji spoustu zajímavých míst. 

Krom celé řady divadel se kraj může pochlubit památkovými rezervacemi v centru Příbora 

a Nového Jičína. Zámky jako v Hradci nad Moravicí, v Raduni či Kravařích na Opavsku 
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nebo středověké hrady jako Sovinec na Rýmařovsku, Starý Jičín a Hukvaldy rovněž nabízejí 

možnosti pro trávení volných chvil (Charakteristika Moravskoslezského kraje, ©1997-

2016). 

 

Obrázek 1- Geografické zobrazení MSK (zdroj2) 

1.3 Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Zadavatelem tohoto projektu je Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Tato 

instituce byla založena v roce 2000 pod názvem Ostravský kraj (Moravskoslezký kraj). 

Krajem se podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) rozumí: 

 územní společenství občanů, které má právo na samosprávu, 

 kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy 

vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle 

vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a 

nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, 

 kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje; dalšími orgány kraje 

jsou rada kraje, hejtman kraje a krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní 

orgán kraje zřízený podle zákona, 

 kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

                                                
 2 http://vyletnicek.cz/Soubory/Image-kraje/kraj_moravskoslezsky-m.gif 
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Ředitelem je v současné době pan ing. Tomáš Kotyza. Úřad se skládá celkem ze 16 

oddělení mezi nimiž je odbor informatiky, který se dále dělí ještě na oddělení správy sítí a 

výpočetní techniky, oddělení správy databází a aplikací a konečně oddělení správy GIS 

projektů zaměstnává celkem čtyři pracovníky. 

1.4 Současný stav 

Jak již bylo nastíněno, v současné době zaměstnanci oddělení investičního a 

majetkového sdružují informace o nemovitostech ve více formách, zejména využívají interní 

systém FAMA (Facility management) avšak tyto informace jsou bez prostorové složky.  

V minulosti tito pracovníci kombinovali tento systém nejčastěji s nahlížením do 

katastru nemovitostí nebo s dalšími již vytvořenými aplikacemi. Toto vedlo k zadání tohoto 

projektu a celou dobu práce probíhaly v těsné spolupráci nejen s pracovníkem z oddělení 

GIS, ale téměř stejnou měrou i s pracovníky z oddělení investičního a majetkového. Autor 

se tedy snažil o to přidat datům prostorovou formu a zobrazit tato data ve smysluplné 

aplikaci.  

MSK – KÚ v rámci svého GIS provozuje tyto serverové a desktopové produkty: 

Od společnosti ESRI: 

 ArcGIS for Server 10.2. Enterprise for Microsoft .NET Framework – Standard 

 ArcIMS 10 

 ArcSDE 10.1 (Oracle 11g Standard Edition) 

 ArcGIS for Desktop 10.4.1 (plovoucí licence: Advanced – 1 licence, Standard – 3 

licence, Basic – 7 licencí; extenze: Spatial Analyst – 1 licence, 3D Analyst – 1 

licence, Network Analyst – 1 licence, Publisher – 1 licence, Data Interoperability – 

1 licence) 

Od společnosti Latitude Geographics: 

 Geocortex Essentials 4.4 (Viewer for HTML5 2.7.1) 

 Geocortex Insight 
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Specifikace serverové technologie využívané na KÚ MSK, provozované na virtuálních 

serverech: 

 Virtuální server s OS Microsoft Windows Server 2008 Standard 

 ArcGIS for Server 10.2 

Virtuální server s OS Oracle Linux Server 6.2 

 ArcSDE 10.1 

 Oracle 11g Standard Edition 

Virtuální server s OS Windows Server 2012 R2 Standard 

 Geocortex Essentials – instalace 02/2014 

 IIS (provoz webových aplikací) 

 PostgreSQL 9.4 + PostGIS 

 Geocortex Insight 

 Plnička RÚIAN/ISKN 

Virtuální server s OS Windows Server 2008 Standard 

 ArcGIS for Desktop 

Virtuální server s OS LinuxRedHat 5.5 (webový server intranet) 

 Apache 2 s hypertextovým preprocessorem PHP 5 

 T-WIST (T-MapServer, TWIST REN) + mapové a databázové aplikace 

Virtuální server s OS LinuxRedHat 5.5 (webový server internet/proxy server) 

 Apache 2 s hypertextovým preprocessorem PHP 5 

 T - WIST (T-MapServer) + mapové a databázové aplikace  

 Metis5 – metainformační systém 
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2. Rešerše 

Technologie ArcGIS for Server není v našich zeměpisných končinách ničím 

převratně novým a používá ji celá řada organizací. Oproti tomu Geocortex Essentials je 

zejména na českém trhu novinkou a teprve se začíná integrovat napříč různými institucemi. 

V ČR je využíván ve státní sféře zejména Středočeským a Moravskoslezským krajským 

úřadem. 

Technologie pro tvorbu mapové aplikace byly definovány předem, stejně tak i 

grafické zobrazení aplikace. Grafické zobrazení aplikace se musí shodovat a držet se 

zvoleného formátu, který je krajským úřadem definován. 

2.1 České aplikace 

Jedna z mapových aplikací využívající výše popsané technologie je Územní plán 

města Bojkovice. Vhodným prvkem, který by mohl být přenesen do diplomové práce je 

například možnost sdílení prostřednictvím sociálních sítí a zobrazení použitého 

souřadnicového systému číslem WKID a zobrazení souřadnic. 

 

Obrázek 2- Územní plán města Bojkovice (zdroj3) 

   

                                                
3 http://gis.bojkovice.cz/Html5Viewer/index.html?viewer=bojkovice 
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Rovněž nelze zapomenout na ČÚZK a zobrazení katastrální mapy, kde po kliknutí 

se zobrazí popisné informace o parcele. Nahlížení do katastru nemovitostí nepoužívá 

technologii Geocortex Essentials. 

 

Obrázek 3 - Nahlížení do KN (zdroj4) 

2.2 Aplikace ze světa 

Ve světě je Geocortex Essentials využíván daleko více a to jak v komerční tak i ve 

státní sféře. 

Například mapová aplikace zobrazující město Essex v kanadské provincii Ontario. 

U této aplikace je zajímavé rozmístění nástrojů do karet (úplně nahoře) a také přehledová 

mapa v dolním pravém rohu.  

                                                
4 http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
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Obrázek 4- County of Essex (zdroj5)  

Další aplikací, která je zajímavá možná do budoucího provozu mapové aplikace pro 

zobrazení nemovitého majetku ve správě MSK je od společnosti SHELL, která má přímo 

v mapové aplikaci implementována videa vztahující se ke konkrétní poloze.  

Pracovník MSK by tak v terénu mohl pořídit digitální záznam nemovitosti kamerou či 

telefonem a následně ji zobrazit v aplikaci. 

 

Obrázek 5- Mapová aplikace společnosti Shell (zdroj: http://reports.shell.com/investors-

handbook/2014/servicepages/worldmap.php) 

                                                
5 

http://gisweb.countyofessex.on.ca/htmlcounty24/Index.html?configBase=http://gisweb.countyofessex.on.ca/G

eocortex/Essentials/County/REST/sites/County_of_Essex__Public/viewers/htmlpublic/virtualdirectory/Resou

rces/Config/Default&ex 
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Další zajímavá aplikace je z regionu York. Zde by se pro potřeby DP mohlo využít 

nástroje o zaslání problému s aplikací. Aplikace na obrázku rozlišuje dva typy problémů, 

tím prvním je obecný problém, pod tím si lze představit zřejmě nefunkčnost nějakého 

nástroje v aplikaci. Druhý typ problému je pak vázán přímo ke konkrétním místům na mapě 

(nesrovnalostem mezi skutečností a údaji v mapové aplikaci).  

 

Obrázek 6- Mapová aplikace region of York (zdroj6)  

  

                                                
6 

https://ww6.yorkmaps.ca/Html5Viewer24/Index.html?configBase=https://ww6.yorkmaps.ca/Geocortex/Essen

tials/Essentials43/REST/sites/CommunityServices/viewers/YorkMaps/virtualdirectory/Resources/Config/Defa

ult 
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3. Mapová aplikace 

Základem pro definování a vymezení mapové aplikace je definice obecné webové 

aplikace. Jedná se o softwarový program poskytovaný uživatelům z webového serveru přes 

síť Internet. Jako klient velmi často slouží webový prohlížeč, který zastává roli tenkého 

klienta7.(Web Application Definition, ©2016). Mapová aplikace k tomu přidává prvky 

prostorového charakteru.  

3.1 Výhody a nevýhody webových mapových aplikací 

Mapové aplikace mají několik výhod, ale také pár nevýhod oproti klasickým 

desktopovým programům (Web Application Definition, ©2016). 

Výhody: 

 Vývojář vyvíjí pouze jednu verzi aplikace (aplikace poběží např. 

v prohlížeči chrome stejně na Windows i OS X) (Web Application 

Definition, ©2016). 

 Vývojáři nemusí dodávat aktualizace uživatelům, Aktualizováním mapové 

aplikace na webovém serveru dojde k tomu, že všem uživatelům je 

zobrazena aktualizovaná verze (Web Application Definition, ©2016). 

 Na PC není nutno instalovat aplikaci, stačí pouze webový prohlížeč 

(případně plugin). To má za následek zjednodušenou distribuci dat a není 

nutné instalovat aplikace na další PC v organizaci (Web Application 

Definition, ©2016). 

Nevýhody: 

 Jsou závislé na připojení do sítě internet a na webovém prohlížeči. 

V případě, kdy webový prohlížeč přestane pracovat, může to vést ke ztrátě 

dat. Aktualizace webového prohlížeče rovněž může vyvolat neočekávané 

problémy v mapové aplikaci. (Web Application Definition, ©2016). 

 Možná instalace Pluginu 

                                                
7 Je závislý na serveru, kde probíhají veškeré výpočty, má funkci pouze prezentační 
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3.2 Schéma mapových aplikací 

Obvyklými uživateli vstupující a ovlivňující mapovou aplikaci jsou: (Kraak a 

Brown 2001) 

 Uživatel aplikace. 

 Poskytovatel aplikace. 

 Obsah aplikace. 

 Prostředí aplikace. 

Aplikace by měla být přehledná, na rozdíl od papírové mapy nemusí být všechny 

prvky viditelné hned při počátečním startu aplikace. Vhodné je využít interaktivitu prostředí 

WWW a funkce jako „on-click“ ,“ mouse-over“ apod. (Kraak a Brown 2001) 

Poskytovatel aplikace musí vždy zvážit kdo je primárním uživatelem aplikace a 

jaké jsou jeho požadavky. Následně pak poskytovatel zvolí vhodný typ webové mapy a 

nástroje, které budou implementovány (Kraak a Brown 2001). 

Uživatel aplikace je osoba využívající možnosti webové aplikace jak již pro svou 

práci tak pro zábavu. 

Obsahem aplikace se rozumí všechna publikovaná data obsažena v mapové 

aplikaci. 

 

Obrázek 7- Obvyklé vrstvy vstupující do aplikace (zdroj: Kraak a Brown 2001) 
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3.3 Distribuce mapových aplikací 

Distribuce mapových aplikací si prošla letitým vývojem ruku v ruce s vývojem 

informačních a multimediálních prostředků.  

V dnešní době se používá distribuovaný GIS resp. Webový GIS rovněž použitý 

v této DP. Charakteristický je tím, že se jedná o architekturu klient-server. Serverem může 

být např ArcGIS for Server, MapServer, Geoserver apod. a klientem webový prohlížeč 

 

Obrázek 8- Distribuce mapových aplikací (zdroj: Peng a Tsou, 2003) 

3.4 Digitální kartografie 

I přes to, že tvorba mapových výstupů v prostředí webových aplikací se mírně liší 

od tvorby klasických výstupů, každý vývojář by měl znát určitá kartografická pravidla, která 

jsou na mapu kladena.  

Mapy jsou využívány k vizualizaci prostorových dat, tedy dat, které se vážou 

k zemskému povrchu. Mapy pomáhají lidem porozumět prostorovým vztahům a pochopit 

zkoumaný fenomén (Kraak a Ormeling, 2010).  

Digitální kartografie tvoří a zpracovává kartografická díla pomocí digitálních 

technologií za použití software k tomu určenému. Přívlastek digitální je možné v dnešní 

době již téměř zanedbat, rukodělně vyráběná mapa je dnes již spíše raritou (Digitální 

(počítačová) kartografie, © 2006). 

Tematická mapa zobrazuje na topografickém podkladu určité téma a má specifický 

účel (Kaňok, 1999). Mapová aplikace nemovitého majetku se dá samozřejmě zařadit mezi 

tematické mapy.  
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Každá mapová aplikace by rozhodně měla zobrazovat tyto kompoziční prvky: 

 Měřítko. 

 Legenda. 

 Název aplikace. 

Informace o autorovi a použitých zdrojích nejsou obvykle přímo součástí mapové 

kompozice avšak obvykle jsou uvedeny odděleně: například v záložce „O aplikaci“. 
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4. Data 

Nejdůležitějším krokem při této DP je zpracování a publikace dat. Data jsou 

aktualizována každé tří měsíce. Přičemž tuto aktualizaci již provádí správce mapové 

aplikace. 

Data nejsou obvykle tím, čemu se v prvních fázích  vývoje systému věnuje nejvíce 

úsilí, avšak tvorba jakýkoliv mapových aplikací tuto prioritazici vyžaduje (Davis 2007). 

Často se v aplikacích nacházejí data, který nejsou svým obsahem primární, avšak 

jsou důležitá pro celkový kontext aplikace, jsou tím myšleny zejména geometické kresby 

územně správních celků. 

4.1 Zdroje dat 

V této DP se data týkající se nemovitostí získávají z několika zdrojů a to z KN a z 

RÚIAN. Z KN je získána geometrická kresba jednotlivých vrstev (parcely, stavební objekty) 

a RÚIAN přidává atributy, ze kterých se pak definuje typ vlastnictví a informace o 

hospodaření s majetkem MSK. 

4.1.1 Data Z KN 

MSK - KÚ má zajištěnou denní aktualizaci informací z KN. Katastr nemovitostí je 

definován následovně.  

„KN je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis 

a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických 

a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených, práv k těmto nemovitostem. Katastr 

nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o pozemcích a vybraných stavbách a o jejich 

vlastnících.“(ČÚZK, © 2013) 

Velice účinnou funkcí je nahlížení do katastru nemovitostí, což umožňuje vyhledat 

nemovitosti. Což je taky jedna z funkcí, která je nutná pro tvorbu této mapové aplikace. 

Mapová aplikace obsahuje prvky z KN a data z RÚIAN, aby bylo vše dostupné na jednom 

místě a nebylo nutné využívat vice oddělených systémů. 
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Poskytnutá data nemovitostí (parcel a budov) obsahovala informace pro celou 

republiku. 

 

Obrázek 9- Nahlížení do KN (zdroj8) 

4.2 Technologie pro zpracování prostorových dat 

Příprava dat probíhá s použitím software ArcMap 10.1. ArcMap oproti Geocortex 

Essentials je velmi známým softwarem společnosti Esri. Na našem území jej využívá řada 

institucí (školy, úřady apod.) 

ArcMap je ústřední aplikací ArcGIS for Desktop, která se využívá pro mapové 

úlohy (kartografie, prostorové analýzy, editace dat). ArcMap je robustní systém obsahující 

spoustu nástrojů pro zpracování dat, analýzu dat a takto získat nové informace o objektech. 

Tyto výsledky lze pak vizualizovat a vytvořit z nich mapu či publikovat na serveru (What is 

ArcMap, ©2016). 

4.3 Data z RÚIAN 

MSK - KÚ má systém s názvem TWIST - REN, který pro něj vyvinula společnost 

T - MAPY. V tomto systému je možné získat spoustu dalších atributů, které nejsou dostupné 

na KN. Data se dají filtrovat a následně exportovat do dbf (dBase) či excelovského souboru. 

Těmi nejdůležitějšími atributy pro tuto práci jsou, IČO vlastníka nemovitosti, typ vlastnictví 

                                                
8 http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
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(vlastnictví, hospodaření se svěřeným majetkem a duplicitní záznam), v případě hospodaření 

se svěřeným majetkem je nutné také zjistit atributy Název a ID hospodařící společnosti.  

Spoluvlastnictví se určuje z čísla ve tvaru zlomku, v případě, že ve jmenovateli je 

jiná hodnota než číslo jedna, daná nemovitost je spoluvlastněna více než jedním subjektem. 

Dalším atributem, který však již není nutný pro samotné určení typu vlastnictví, ale pro 

implementaci v mapové aplikaci je s ním počítáno je číslo LV, parcelní číslo a v případě 

budov také identifikátor budovy. 

4.4 Webové služby 

Často se v aplikacích vyskytují vrstvy, které jsou získávány technologií WMS (web 

map services) či WFS (web feature services). Tyto technologie sdružuje Open Spatial 

Consortium. Geodata se pak dají sdílet jako digitální obrazové záznamy či vektorové prvky. 

WMS - poskytuje jednoduché HTTP rozhraní pro data z jednoho nebo více 

distribuovaných geoprostorových databází. WMS dotaz definuje geografické vrstvy a oblast, 

která má být vybrána. Odpovědí je snímek ve formátu (PNG, JPEG) který je zobrazen ve 

webovém prohlížeči. Rozhraní rovněž poskytuje možnost měnit průhlednost vrácených 

vrstev (Web Map Service, ©2017). 

WFS - poskytuje rozhraní pro přenos dat ve vektorovém formátu (včetně atributové 

složky) v jazyce GML. Data jsou z vektorových formátu transformována do GML a 

přenesena ke klientovi, kde jsou následně zobrazena (Pechanec, 2006). 

4.5 Zpracování dat a využití ModelBuilder 

Jedním z požadavků pracovníků MSK je možnost automatizovaného zpracovaní 

dat (z důvodu tří měsíční aktualizace dat), ze kterých je pak vytvořená vrstva pro publikaci 

na mapovém serveru. Pro tento úkol byl zvolen ModelBuilder, který je již implementován 

v prostředí ArcMap. Tento nástroj umožňuje uživateli nastavit atributy, proměnné a 

prostředí přesně podle potřeb daného úkolu. 
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4.5.1 Popis nástroje ModelBuilder 

Jedná se o vizuální programovací jazyk pro tvorbu geoprocesingových modelů. 

Slouží pro automatizaci prostorových úloh a datových procesů. Jedná se o diagram, sekvenci 

procesů a geoprocesingových služeb spojených v jeden řetězec, kde výstup z jednoho dílu 

řetězu je vstupní vrstvou do dalšího (What is ModelBuilder? ArcGIS for Desktop, © 2016). 

ModelBuilder je výhodné používat také pro práci, při které uživatel hledá vhodnou 

konfiguraci zadání atributů. Uživatel nemusí pracně vytvářet novou analýzu, ale jen 

v modelu změnit parametry a porovnávat pak výsledky. V ModelBuilderu je možné 

implementovat nejrůznější nástroje  dostupné v prostředí ArcMap a také definovat jejich 

atributy jako proměnné. 

Dalším velmi účinným nástrojem v ModelBuilderu je používání cyklů. Jedno 

z možných využití cyklů v ModelBuilderu je například vícenásobné oříznutí vrstev (stačí 

vybrat pouze složku ve které se vrstvy nachází a ořezovou vrstvu sloužící jako určitá 

šablona). Toto je velmi užitečné v případě, kdy pracujeme například s dvaceti vrstvami. 

Model lze rovněž exportovat jako skript v jazyce Python a dále jej upravovat či jej 

uložit jako obrázek ve známých formátech (png, jpeg). 

V modelu rozlišujeme tyto 3 stavební bloky (What is ModelBuilder? ArcGIS for 

Desktop, © 2016):  

 geoprocesingové nástroje, 

 proměnné, 

 konektory.  

Geoprocesingové nástroje poskytují různé operace na geografické či atributové 

složce dat. Může se jednat například o nástroj Buffer (vytvoření obalové zóny), možné je 

také už výše popsané použití cyklu nebo použití logických nástrojů apod.  (What is 

ModelBuilder? ArcGIS for Desktop, © 2016). 

Proměnné jsou hodnoty naplněné daty či odkazující na data. Rozlišují se dva typy 

proměnných: data (v těchto proměnných jsou uloženy cesty k souborům na disku) a 

hodnoty (hodnoty jako textový řetězec, boolean, číselný řetězec, použitý souřadnicový 

systém) (What is ModelBuilder? ArcGIS for Desktop, © 2016). 
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Konektory spojují jednotlivé nástroje v modelu. Konektory vždy zobrazují směr 

v modelu šipkou. Nejčastěji používané jsou konektory zvané data popisující obyčejný vztah 

mezi dvěma nástroji bez nějakých závislostí. Dalším často používaným konektorem je 

preconditions, používá se v případě, kdy dva nástroje nejsou propojeny vztahem, tedy jsou 

rozvětveny, ale je nutné, aby jeden nástroj doběhl dříve než ten v další větvi. (What is 

ModelBuilder? ArcGIS for Desktop, © 2016). 

 

Obrázek 10- Zobrazení tří základních elementů v ModelBuilderu (zdroj9) 

Důležitým prvkem, bez něhož by nebylo možné zobrazit model jako formulář na 

který je uživatel ArcGIS for Destkop zvyklý jsou parametry. Nástroje s parametrem jsou 

označeny vpravo nahoře znakem P. Parametrem může být i proměnná. Například při tvorbě 

obalové zóny může být jako parametr označena velikost této zóny. 

                                                
9 http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/analysis/geoprocessing/modelbuilder/modelbuilder-vocabulary.htm 
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Obrázek 11- Ukázka zobrazení parametrů ve formuláři modelu  

4.6 Tvorba modelu pro získání vrstvy vhodné pro publikaci 

Celkový model je rozdělen do několika logických kroků na sebe navazujících. 

Každý krok je v modelu popsán. Model byl tvořen tak, aby byl pro pracovníka, který s ním 

bude pracovat co nejjednodušší a snaha byla kladena také na rychlost celkového procesu. 

Popis modelu v této DP není příliš podrobný, jen slouží pro nastínění postupu 

tvorby. Podrobný popis modelu s nastavením je popsán v jiném dokumentu, který byl předán 

pracovníkům MSK a rovněž je uložen na datovém nosiči jako příloha k této DP. Celková 

časová délka modelu na běžném počítači je odhadnuta na hodinu a patnáct minut. 
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Obrázek 12- Diagram pro zpracování vrstev 

4.6.1 Oříznutí vrstev 

Prvým krokem modelu je oříznutí vstupních vrstev získaných z KN na území kraje 

(stavební objekty, parcely) a vytvoření atributového indexu pro identifikátor pro následnou 

práci s vrstvami. Vytvoření indexů je důležité a zrychluje práci s daty. 

4.6.2 Extrahování atributů z tabulek 

Druhým krokem je extrahování důležitých atributů týkajících se vlastnických 

vztahů ze vstupních tabulek ze systému TWIST - REN. Data jsou extrahována na základě 

SQL podmínek. Z tabulek parcel i stavebních objektů bylo nutné získat tyto údaje: 
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 extrahovat nemovitosti, jejímž vlastníkem je MSK - KÚ, 

 extrahovat nemovitosti svěřené do správy jiné společnosti, 

 extrahovat nemovitosti s duplicitním zápisem vlastnictví. 

Všechny tyto extrahované informace byly uloženy do nových samostatných 

tabulek.  

4.6.3 Propojení dat  

V tomto kroku dochází ke spojení dat získaných z kroku 1 a 2. K oříznutým 

vrstvám jsou připojeny atributy o vlastnictví. 

4.6.4 Přidání dalších dat o hospodaření a duplicitních záznamů 

V tomto kroku jsou připojeny další údaje o svěřeném majetku kraje, jako název 

hospodařící společnosti, identifikátor, a informace o duplicitních záznamech. Rovněž je 

v tomto kroku vytvořen nový atribut typ vlastnictví, který je naplněn v dalším kroku - Finální 

tvorba vrstvy.  

4.6.5 Finální krok vytvoření modelu 

V tomto kroku jsou již vrstvy budov a parcela naplněny všemi potřebnými daty. 

Atributu „Typ Vlastnictví“ je určen na základě SQL podmínek. Vlastnictví je rozděleno do 

několika kategorií (viz Tabulka 4) 

Typ Vlastnictví  Hodnota 

100 % Vlastnictví 
MSK 

1 

Spoluvlastnictví 2 

Vlastnictví objektu a 
duplicitní zápis 

3 

Spoluvlastnictví a 
duplicitní záznam 

4 

Tabulka 4- Kategorizace typu vlastnictví 

 Model je dokončen a vrstvy budov a parcel obsahují všechny potřebná data, která 

musí být v aplikaci přítomna.  
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4.7 Začištění dat a přidání atributu pro zobrazení v symbologii 

Tento krok v modelu slouží pro úpravu vrstev, které po propojení několika tabulek 

obsahují řadu pro mapovou aplikaci nepotřebných dat. Vrstva, která se následně bude 

publikovat by měla obsahovat pouze data, která jsou užitečná.  

Jednak je to z důvodu přehlednosti dat uživatelům viditelných a také pro optimální 

vykreslování vrstev v aplikaci. V případě ponechání vrstev ve stavu, kdy atributová tabulka 

obsahuje spoustu nedůležitých atributů vzrůstá požadavek na mapový server, a tím dochází 

k pomalejšímu vykreslení. 

Jedním z kroků je také přidání atributu pro příznak budovy. Na parcele, která 

obsahuje budovu je v atributové tabulce přidán sloupec Budova_Priznak s hodnotou 1. 

Pokud se na parcele budova nevyskytuje, zapíše se do atributu hodnota 0. Tento atribut je 

užitečný pro následnou tvorbu symbologie vrstvy. 
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5. Publikace dat na mapový server 

Po vytvoření vrstvy ModelBuilderem a jejimu začištění je možné již tato data 

publikovat na mapový server odkud jsou pak dostupná dalším uživatelům v prostředí 

internetu. V této DP je použita technologie ArcGIS for Server. Nicméně pro pochopení je 

vhodné popsat a vysvětlit jak mapové servery fungují. 

5.1 Mapový server 

Pod pojmem mapový server není vhodné si představovat webovou stránku na které 

jsou uloženy mapy ve formátu PNG, JPEG apod. Takové obrázky lze pouze zobrazit a chybí 

jakákoliv možnost interaktivity. Samozřejmě toto lze již považovat za historii. 

Za mapový server se dá označit server (zde jsou uložena prostorová data), který 

umožňuje plnohodnotně distribuovat geografická data koncovým uživatelům u jiných 

počítačů. Takovýto uživatelský počítač musí být vybaven vhodným softwarem. Obvykle 

stačí internetový prohlížeč. Moderní webové prohlížeče využívají HTML5 a JavaScript, 

vývojáři se dnes hodně orientují právě na tyto technologie. 

Mapový server umožňuje provádět nad daty podobné operace jako v desktopovém 

programovém vybavení. V klientské aplikaci je pak umožněno měření, vyhledávání, tvorba 

analýz, změna podkladových map a další celá řada funkcí. Takovéto aplikace se nazývají 

Rich Web Application a smazávají rozdíl mezi desktop a webovou aplikací. Samozřejmě 

záleží na vývojáři dané aplikace, co vše ve své aplikaci implementuje (Otřísal, 2003). 

HTML5 Nejnovější verze 
značkovacího jazyka 
Přidává nové možnosti- 
snaha o potlačení pluginu 

DHTML 
CSS Tvorba stylů a formátování 

webových stránek 

JavaScript Objektově orientovaný 
jazyk, přídává interaktivitu 
webovým stránkám, 
Asynchronní aktivita AJAX 

Silverlight Aplikační platforma, , 
vektorová a rastrová grafika 

Plugin - nutná instalace 

Adobe Flash Aplikační platforma, 
objektově orientovaný jazyk 

Plugin - nutná instalace 
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ActionScript, vektorová a 
rastrová grafika 
 

Tabulka 5- Nejčastější klientské technologie (Otřísal, 2003, vlastní úprava) 

5.2 Architektura mapových aplikací 

Nyní je na řadě rozebrat jakým způsobem spolu jednotlivé komponenty 

spolupracují a zobrazit způsob průchodu dat z jednoho počítače sloužícího jako mapový 

server až ke koncovému uživateli. Obecně se dají rozlišit podle způsobu distribuce dat 

zejména tyto technologie: 

 Peer to Peer (klient - klient) (Otřísal, 2003), 

 Client to Server (klient - server) (Otřísal, 2003). 

V prvém případě klient - klient technologie znamená, že oba počítače mohou 

zároveň plnit roli klienta i serveru. Oba počítače mají stejné možnosti a v sítí neexistuje 

žádný centrální počítač. Výhodou takového systému je, že čím více uživatelů je připojeno 

v síti tím roste i přenosová rychlost. V případě GIS může být výhodou podle (Otřísal, 2003) 

práce v týmu, kdy každý pracuje na svém a může pak svou práci distribuovat a zpřístupnit ji 

pak dalším kolegům. Problémem je, že v takové sítí je velmi náročné udržovat stálý provoz, 

který vychází z toho, že síť nemá žádný nadřazený centralizovaný počítač. 

Druhý případ použité technologie klient - server oproti tomu využívá nadřazenosti 

serveru, který disponuje prostředky a daty ke kterým pak klient může přistupovat. O tomto 

způsobu se dá říct, že je centralizovaný. V tomto systému se dá přístup k datům a provoz 

v síti efektivně řídit. Mapové servery ať již komerční či nekomerční používají prakticky vždy 

právě tuto architekturu (Otřísal, 2003). 

V architektuře byly popsány již komponenty klient a mapový server. Další nutnou 

komponentou je webový server, který se stará o komunikaci s klientem prostřednictvím 

protokolu HTTP. Příkladem nejčastěji používaného webového serveru je Apache HTTP 

Server nebo Microsoft IIS. Webový i mapový server mohou být fyzicky nainstalovány na 

jednom stroji. 
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Obrázek 13- Architektura klient - server 

5.3 ArcGIS for Server 

Jedná se o produkt Kalifornské společnosti Esri. Předchůdcem ArcGIS Serveru je 

produkt ArcInfo (představen v roce 2000), který umožňoval sdílení geografických dat 

prostřednictvím webového rozhraní. S tím jak se v jednotlivých letech vyvíjely produkty 

ESRI byl v roce 2010 představeno serverové řešení pro publikaci geografických dat ArcGIS 

Server 10.0, které bylo daleko komplexnější než - li jeho předchůdce.  

Jedná se o úplný webový GIS. Obsahuje již připravené funkční nástroje pro správu, 

analýzu, editaci a shromažďování prostorových dat. Správa ArcGis Server je možná nejen 

přes webové rozhraní ale také z desktop aplikace ArcCatalog. Podporuje mnoho druhů 

aplikací a je možné na něj přistupovat téměř z jakéhokoliv zařízení. 

Způsob jakým ArcGIS for Server funguje se dá shrnout do následucjícíh vrstev, tou 

nejnižší je autorizační vrstva (desktop), odtud jsou projekty přeneseny na publikační vrstvu 

(server), zde mohou být použity jako geoprocesingové služby, lokalizační služby, mapové 

služby, 3D služby, služby zpracování obrazu a následně zobrazeny v klientské vrstvě 

(mobilní aplikace, 2D a 3D aplikace, obchodní aplikace) 

5.4 Klient webové aplikace 

V kapitole 5.1. již byla krátce představena problematika klienta sloužícího pro 

zobrazení aplikace - internetový prohlížeč či případně plugin. Pro potřebu této diplomové 
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práce byl zvolen internetový prohlížeč, zejména z důvodů, že samotný Geocortex Essentials 

podporuje tvorbu v HTML5. Jasně viditelnou výhodou je také potlačení instalace dalšího 

software.  

Nejspíš není nutností dlouze popisovat historii internetových prohlížečů, ani jejich 

konkrétní verzi jelikož se vyvíjejí v čase tak rychle, že by to postrádalo jakýkoliv význam. 

Avšak v této DP hrají jednu z klíčových rolí, proto je vhodné si několik z těch nejvíce 

používaných představit. 

 Google Chrome - V současnosti nejpoužívanější internetový prohlížeč 

napříč platformami a zařízeními. V roce 2016 dosahoval podílu na trhu 

56,6% (W3Counter: Global Web Stats , ©2016). Za vývojem jak již  

z názvu vyplývá, stojí společnost Google. Poprvé se objevil až v roce 2008. 

Jako zobrazovací jádro10 zde slouží Webkit. V řadě testů patří tento 

prohlížeč k nejrychlejším a nejspolehlivějším avšak někdy je mu rovněž 

vyčítána přílišná konzumace baterie a paměti RAM (Web browser reviews, 

©2015). 

 Safari - Jedná se o internetový prohlížeč Americké společnosti Apple. 

Nejvíce je tento prohlížeč využíván na zařízeních od stejnojmenné firmy, 

ale poslední verze je možné instalovat také na počítače s operačním 

systémem Windows. Také v tomto případě je použit Webkit, nedá se však 

úplně říci, že prohlížeče s jádrem Webkit interpretují webové stránky stejně, 

jednak proto, že v případě Safari a Chrome jsou tyto prohlížeč často 

instalovány na různé operační systémy a dalším důvodem jsou úpravy které 

vývojáři konkrétních prohlížečů ve WebKitu provádějí. Prohlížeč je 

charakteristický menším vytížením paměti RAM oproti jiným (Web 

browser reviews, ©2015). 

 Firefox - V letech minulých to byl právě Firefox, který vytvářel 

konkurenční prostředí Internet Explorer. Jedná se rovněž o velmi spolehlivý 

prohlížeč. Zobrazovacím jádrem je Gecko. V posledních verzích zejména 

došlo ke změně vzhledu samotného prohlížeče, což samosebou přineslo 

                                                
10 Zobrazovacím jádrem se rozumí software jež přeloží zdrojový kód stránky a zobrazí naformátovaný obsah 

v okně prohlížeče 
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odliv a zároveň příliv jiných uživatelů. Prohlížeč poskytuje široké spektrum 

tzv. add-ons. Jedná se o extenze rozšiřující možnosti prohlížeče (Web 

browser reviews, ©2015). 

 Internet Explorer & Edge - V samotných začátcích míval Internet 

Explorer na trhu dá se říci monopol. V současné době čísla dosahují pouze 

8,7% (W3Counter: Global Web Stats , ©2016). Zobrazovacím jádrem je 

Trident. Například Internet Explorer 11 byl podle testů velmi rychlý při 

zpracování JavaScriptu, ale velmi zatěžoval paměť RAM (Web browser 

reviews, ©2015). 

 Opera - Z výše zmíněných, je tento prohlížeč využíván nejméně (4%) 

(W3Counter: Global Web Stats , ©2016). Jádrem je Webkit.  

5.5 Publikace dat o vlastnictví 

Po vytvoření modelu a získání potřebných dat přichází na řadu editace mapového 

výstupu do podoby vhodné pro publikaci na ArcGIS Serveru. Nutné je upravit symbologii. 

Použitá barevná paleta je v souladu s barvami schválené MSK - KÚ. 

Mapový výstup byl upraven do podoby, ve které se vrstvy zobrazují jen od určitého 

měřítka. Měřítko, od kterého jsou vrstvy zobrazovány je nastaveno na 1:200 000, budovy až 

na 1:20 000. Většina majetku MSK je svěřena do správy příspěvkovým organizacím. Jedná 

se téměř o 9 400 nemovitostí, jež jsou svěřeny příspěvkovým organizacím. Samozřejmě toto 

číslo se bude v průběhu aktualizací mírně měnit, avšak je jasné že drtivá většina majetku 

bude i nadále zůstávat ve správě příspěvkovým organizacím. Jednou z organizací patřících 

mezi příspěvkovou organizací s největším počtem nemovitostí je Správa silnic 

Moravskoslezského kraje. 

Níže na obrázku je zobrazena legenda jednotlivých vrstev, tak jak bude zobrazena 

v mapové aplikaci. 
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Obrázek 14- Legenda 

Následně probíhá již samotná publikace na ArcGis Serveru MSK - KÚ. Služba byla 

publikována pouze jako mapovací a dotazovací. Nebyly zde přidány možnosti webových 

služeb (WMS, WFS), KML apod. Jelikož se jedná o vektorové vrstvy a celková velikost 

dokumentu publikovaného na server je menší než 800kB, byla zachováno dynamické 

vykreslování a vrstvy nebyly cached. 

Základními vektorovými prvky jsou bod, linie, polygon. Bod je představován jako 

zero - dimensional objekt a je definován pouze jedním párem souřadnic (strom, stožár 

vysokého napětí apod.). V případě linie se jedná o one – dimensional prvky tvořené několika 

propojenými body. V případě linií se dá měřit vzdálenost (silnice, řeka, hranice apod). 

Polygony jsou two – dimensional prvky tvořené liniemi tak, aby vytvořily uzavřený prvek 

(lesy, jezera, parcely apod.) (Campbell a Shin, 2012).  
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6. Geocortex Essentials 

Tato technologie není na našem území téměř vůbec známá a proto je žádoucí si 

možnosti této technologie a celkového produktu rozebrat podrobněji. Jedním z vedlejších 

úkolů této DP je tento produkt představit a umožnit na základě zmíněných informací jeho 

případné rozšíření. 

MSK - KÚ se rozhodl přejít na Geocortex Essentials v únoru roku 2014. V době 

tvorby mapové aplikace se jednalo o verzi 4.4.1. Na českém trhu se jednalo a stále ještě 

jedná o průkopníka v této oblasti. Tento systém si lze představit jako takový redakční systém 

(s velmi rozšířenými možnostmi) pro tvorbu mapových aplikací. 

6.1 Základní informace o výrobci Gecortex Essentials 

Geocortex Essentials je produktem Kanadské společnosti Latitude Geographics se  

sídlem ve Viktorii. Společnost byla založena v roce 1999. Snahou společnosti je za použití 

platformy Geocortex Essentials a produktů společnosti Esri zajistit maximální požitek 

z tvorby mapových aplikací a naplnit tak potenciál těchto technologií. Mapovým serverem 

při tvorbě mapových aplikací je ArcGIS for Server. Geocortex Essentials se dá označit jako 

extenze ArcGIS platformy, a to i přesto, že je vyvíjena jinou firmou. V roce 2010 byla 

společnost  Latitude Geographics oceněna jako Esri Platinum Business Partner (Why 

Geocortex, ©2017). 

Geocortex je software jež by měl zvýšit efektivitu při procesu tvorby, návrhu a 

správy webových mapových aplikací. Jak již bylo zmíněno tak i vývoj tohoto produktu jde 

ruku v ruce s vývojem produktů společnosti Esri. Politka a přístup k tvorbě produktů je 

velmi podobný. Zákazníky využívající Geocortex Essentials najdeme v nejrůznějších 

odvětvích jako je vládní resort, energetika, doprava, záchranářské a policejní složky, 

vodohospodářství až po společnosti zabývající se těžkým průmyslem. Největší podíl 

zákazníků se nachází na Americkém kontinentu (Why Geocortex, ©2017). 

Obor geografie poskytuje lidem přehled o tom co se děje kolem nich a usnadňuje 

jim řadu rozhodnutí. Cílem Latitude Geographics je v prostředí internetu dát geografickým 

datům neobyčejný rozsah a to jednoduše čitelnou formou (Why Geocortex, ©2017). 
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6.2 Popis technologie 

Zde by autor rád uvedl dva pojmy, které se v následujícím textu budou hojně 

uvádět: 

 Stránka - tímto je označena v Geocortex Essentials mapová aplikace 

 Prohlížeč - klientská část pro zobrazení aplikace 

Základními komponentami Geocortex Essentials jsou: 

Prohlížeče 

Prohlížeče jsou spuštěny uživateli a to na různých zařízeních. Tvorba mapových 

aplikací je možná ve dvou rovinách. Tou prvou je tvorba stránky v HTML5 Frameworku a 

tou druhou pluginem Silverlight. Při tvorbě je vždy vytvořen konfigurační soubor. 

Prohlížeče se serverem komunikují přes HTTP protokol. Oba způsoby umožňují responsivní 

tvorbu mapových aplikací. 

Tvorba v HTML5 je v tomto případě doporučena pro aplikace, které nebudou příliš 

náročné a aplikace u kterých se předpokládá, že budou spouštěny často také na mobilních 

zařízeních.   

HTML5 je zatím nejmodernější specifikace hypertextového značkovacího jazyka. 

Finální verze byla vydána v roce 2014. Tato specifikace sebou přinesla několik zajímavých 

změn jako možnost použití vektorové grafiky, nové multimediální efekty (audio, video), 

nové sémantické prvky (footer, header, article). Sémantické se nazývají z toho důvodu, že 

při jejich použití je zřejmé jaký prvek definují, už tedy není nutné již vše obalovat tagem div 

(sémanticky tento tag nic nepopisuje), který dříve sloužil pro tvorbu návrhu prvků na stránce. 

Dále byly přidány nové formáty používající se ve formuláři (datum, čas, kalendář, časový 

rozsah) (HTML Introduction, © 2017).  

Pro malé procento uživatelů nepoužívající moderní prohlížeče podporující HTML5 

(například Internet Explorer 8) existuje řešení jak tyto nové funkce starým prohlížečů 

„naučit“. Stačí pouze upravit CSS soubor. Pokud mluvíme o podpoře HTML5 tak je to 

opravdu tak, že prohlížeče moderních verzí s ním spolupracují téměř všechny (Google 

Chrome, Internet Expoler/Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera) (HTML Introduction, © 

2017). 
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Silverlight - Tvorbu mapové aplikaci v Silverlight se doporučuje provést v případě, 

kdy se jedná o robustní internetové a intranetové GIS aplikace.  

Silverlight je silný vývojářský nástroj pro tvorbu interaktivních webových a 

mobilních aplikací. Jádrem tohoto pluginu je .NET Framework. Plugin je zdarma pro použití 

a je multiplatformní. Nejnovější verze Silverlight 5 na OS Windows 8.1 a výše je 

kompatibilní s prohlížeči Internet Explorer 11 (64 bitová verze) , Firefox (nejmodernější 

verze) (Get Silverlight | Microsoft Silverlight , © 2015).  

Správa 

Administrační vrstva poskytuje nástroje pro editaci stránek a prohlížečů. Mezi tyto 

nástroje patří (Geocortex - Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015): 

 Geocortex Manager - webová aplikace sloužící pro správu, tvorbu a 

konfiguraci stránek. Při tvorbě každé mapové aplikaci se vytvoří 

konfigurační soubor xml (Geocortex - Essentials - 4.4.1 – Administrator -

Guide, 2015). 

 Geocortex Report Designer - desktop aplikace používána k tvorbě reportů 

nebo například k přípravě tiskových vzorů. V případě, kdy má dojít 

v aplikaci ke generování reportu, se pak tyto reporty přidávají podobně jako 

mapové vsrtvy (Geocortex - Essentials - 4.4.1 – Administrator - Guide, 

2015). 

 Geocortex Workflow designer - Opět se jedná o desktopovou aplikaci pro 

tvorbu a úpravu workflow. Soubory workflow mají připonu xaml. Podobně 

jsou pak tyto soubory přidány do konfigurace stránky (Geocortex - 

Essentials - 4.4.1 – Administrator - Guide, 2015). 

 Geocortex Language Tool - Slouží pro specifikování jazyka (Geocortex - 

Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

Server 

Serverová část poskytuje služby a data pro prohlížeče. Srdcem je Geocortex 

Essentials, který funguje na bázi Gecortex Core. Poskytuje přístup ke stránkám.  Essentials 

samotný není mapovým serverem, tím je samozřejmě ArcGIS Server. Komunikace mezi 
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ArcGIS komponentami (ArcGIS Server, ArcGIS Online) a Geocortex Essentails probíhá 

přes HTTP, případně může být použita zabezpečená komunikace SSL či HTTPS (Geocortex 

- Essentials - 4.4.1 – Administrator - Guide, 2015). 

 

Obrázek 15- Schéma Geocortex Essentials (zdroj11) 

REST 

Dalším prvkem, který je nutné vysvětlit je architektura REST sloužící pro 

manipulaci dat v síti. V dnešní době se z něj stal standard webových služeb. REST využívá 

Geocortex Essentials, ArcGIS for Server, Portal for ArcGIS a ArcGIS online. Většina 

aplikací využívající REST jsou implementovány jako hieararchicky seřazené zdroje (angl. 

resources). Každý zdroj je lokalizován na jedinečné URL adrese (Geocortex - Essentials - 

4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

 REST API je webové rozhraní pro popis těchto zdrojů. Jak bylo zmíněno jedná se 

o hierarchii, nejvyšším zdrojem v případě Essentials REST API je seznam stránek. Další 

                                                
11 (Geocortex-Essentials-4.4.1-Administrator-Guide, 2015) 
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úrovní jsou pak jednotlivé stránky následující komponentami na stránce a takto dále to 

sestupně pokračuje. Zdrojem může také být nějaká vlastnost, například průhlednost vrstvy 

nebo operace pro export map (Geocortex - Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

O REST zdrojích lze uvažovat také jako o objektech v konkrétní mapové aplikaci 

a procesech, které tyto objekty vykonávají. Jakmile vývojář v Geocortex Manageru upraví 

stránku dojde k následujícímu, Essentials přeloží tuto stránku do podoby, která může být 

použita REST aplikací a potom tuto přeloženou stránku upraví pro potřeby REST API. 

Prohlížeče získají informaci o stránce a jejich komponentách HTTP požadavkem na 

specifické URL v REST API (Geocortex - Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

Přístup do REST API (na obrázku vpravo) je možný přes Geocortex Manager (na 

obrázku vlevo) (Geocortex - Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

 

Obrázek 16- Přístup do REST API (zdroj12) 

6.3 Podporované typy služeb 

Geocortex Essentials podporuje tyto mapové služby: 

 Dynamické mapové služby: tyto služby se vykreslují přímo na základě 

požadavku z klientské aplikace. Vykreslují se na serveru a pak se zobrazí 

v prohlížeči. Tyto služby jsou dotazovací (Geocortex - Essentials - 4.4.1 - 

Administrator - Guide, 2015). 

 Tiled (Cached) Mapové služby: na serveru jsou vygenerovány a uloženy 

dlaždice ve formátu JPEG, PNG pro různá měřítka. Tyto obrazové záznamy 

jsou pak následně zobrazeny v prohlížeči. Tento způsob se využívá pro 

                                                
12 (Geocortex-Essentials-4.4.1-Administrator-Guide, 2015) 
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datově objemnější služby. Tyto služby jsou dotazovací (Geocortex - 

Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

 Obrazové služby: rastry a mozaiky jsou uloženy na serveru. Tyto služby 

nejsou dotazovací (Geocortex - Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 

2015). 

 Feature Layers: poskytuje atributy, geometrie, symbologie. Geometrie je 

vykreslena v prohlížeči. Vrstva je dotazovací (Geocortex - Essentials - 4.4.1 

- Administrator - Guide, 2015). 

Dále jsou to pak služby: 

 WMS, WFS,  

 Bing Mapy, 

 KML soubory - XML soubor navržený pro práci s geografickými daty 

 GeoRSS - RSS technologie slouží pro dodávání textu, zvuku a médií. 

Automaticky dochází na upozornění při přidání nového obsahu, v případě 

GeoRSS mluvíme o prostorových datech (Geocortex - Essentials - 4.4.1 - 

Administrator - Guide, 2015). 

Možno je i použít služby cached od Google jako například Open Street Map. 

Častým zdrojem dat jsou služby a webové mapy z ArcGIS online. 

6.4 Zabezpečení  

Essentials poskytuje zabezpečení stránek a mapových služeb na ArcGIS serveru. 

Přístup je možno kontrolovat na úrovní stránek nebo pak k individuálním částem stránek 

(vrstvy, workflow, reporty) (Geocortex - Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015).  

Uživatelům jsou přiřazovány role a oprávnění. K zobrazení zabezpečených stránek 

je po uživateli vyžadována autentifikace a po přihlášení musí být tento uživatel autorizován 

k zobrazení stránky (Geocortex - Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 
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Tyto role a uživatelé jsou uchováni poskytovateli zabezpečení. Použití těchto 

poskytovatelů zabezpečení závisí na podnikové infrastruktuře. Různí poskytovatelé jsou 

vhodní pro odlišné případy (Geocortex - Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

Essentials podporuje následující poskytovatele zabezpečení: 

 Integrována autentifikace Windows - Pokud je používán tento způsob, 

Geocortex automaticky přebere uživatele a role z Active Directory. Vhodné 

pro mapové aplikace, které budou používané zaměstnanci této organizace 

(Geocortex - Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

 Identifikační server Geocortex - k zabezpečení používá software 

instalovaný společně s celou platformou Geocortex Essentials (Geocortex - 

Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

 ArcGIS - přihlášení přes ArcGIS online nebo Portal for ArcGIS (Geocortex 

- Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

 Anonymní přístup – není vyžadováno oprávnění (Geocortex - Essentials - 

4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

Za zabezpečenou stránku se dá považovat ta, která má alespoň jedno oprávnění 

definováno pro dostupného poskytovatele zabezpečení. Pakliže již uživatelé mají přiřazené 

role v nějakém systému, je možné tyto role převzít také do Geocortexu (Geocortex - 

Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

Existuje také možnost definovat více než jednoho poskytovatele zabezpečení. Pokud 

použijeme oprávnění ke stránce používající více než jednoho poskytovatele zabezpečení, 

uživatel sám vybere poskytovatele. Takovéto přihlašování a využívání více poskytovatelů 

může přinést přístup k odlišným částem stránky (jiný poskytovatel, jiné zobrazené 

komponenty) (Geocortex - Essentials - 4.4.1 – Administrator - Guide, 2015). 

 Poskytovatelé zabezpečení jsou definováni globálně - všechny stránky mají přístup 

ke stejnému zabezpečení. Geocortex Manager má nástroje pro ohodnocení konfigurace 
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zabezpečení stránek (Geocortex - Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

Funkce zabezpečení 

Účelem zabezpečení aplikace je kontrolovat přístup uživatele k datům. Filtrování je 

způsob jak zobrazit uživateli jen určité komponenty. Proxy zabezpečuje komunikaci mezi 

ArcGIS Serverem a Prohlížečem Geocortex. To je prováděno díky Proxy serveru přes 

Essentials. Namísto toho, aby uživatel viděl URL adresu ArcGIS Serveru služby v prohlížeči 

se uživateli zobrazí URL koncového bodu Geocortex Essentials (Geocortex - Essentials - 

4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

 

Obrázek 17- Použití Proxy (zdroj13) 

SSL 

V případě, kdy není použita šifrovaná komunikace se uživatelé vystavují zejména 

těmto problémům: 

 Přihlašování uživatelů, uživatelské jméno a heslo není kryptováno  

(Geocortex - Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

                                                
13 (Geocortex-Essentials-4.4.1-Administrator-Guide, 2015) 
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 Data mezi serverem a prohlížečem také nejsou kryptována (Geocortex - 

Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 

Proto je doporučeno používat zabezpečenou komunikaci SSL.  

V případě, kdy je tato možnost zapnuta, používá prohlížeč HTTPS protokol. Při 

použití zabezpečení a definování stránky jako zabezpečené je tato komunikace zapnuta ve 

výchozím nastavení (Geocortex - Essentials - 4.4.1 - Administrator - Guide, 2015). 
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7. Návrh Mapové aplikace 

Pro tuto kapitolu je klíčová předchozí jasná specifikace požadavků, kterou je nutné 

provést před zahájením jakýchkoliv návrhů. Návrh aplikace je komplexní záležitost, je 

vhodné zvážit: 

 Vizuální stránku. 

 Vymezení uživatelů. 

 Obsah aplikace. 

Prvním krokem je vizuální stránka, která má samozřejmě největší vliv na to, zda – li 

uživatele zaujme či aplikaci opustí. Je vhodné se zamyslet, kam umístit navigační prvky 

aplikace, menu apod. Ovládání navigačních prvků v aplikaci by mělo být intuitivní a 

nepůsobit těžkopádně a nevytvářet v uživateli pocit, že se po třech kliknutích ztratil. Dále je 

nutné zvážit použité barvy v aplikaci a font. Z tohoto pohledu však v této DP nebylo možné 

příliš experimentovat, jelikož se aplikace musí držet stylu schváleného krajským úřadem. 

Z pohledu mapové aplikace je ústředním prvkem samozřejmě mapové „okno“, jakožto 

největší prvek zobrazující publikovaná prostorová data. V něm je kromě mapové části také 

několik dalších funkčních prvků jako měřítko, možnost měnit podkladové mapy, zobrazení 

souřadnic konkrétního místo kurzoru a mapa přehledová. 

7.1 Wireframe aplikace 

Wireframe, neboli drátěný model je důležitou součástí při návrhu webových 

aplikací nebo stránek. Jedná se o prototyp, který zobrazuje jednotlivé prvky a jejich umístění 

před zahájením samotné implementace vývojářem.  

Slouží k zejména k prvotnímu náhledu stránek. Pro tvorbu drátěných modelů 

existuje spousta specializovaných nástrojů. Spousta z nich je i volně dostupná (zdarma) a i 

s těmito se dá dosáhnout velmi dobré kvality při tvorbě prototypu (obsahují dostatek 

elementů používajících ve webových aplikacích). Výsledky se pak dají exportovat jako 

snímky (PNG, JPEG). Pro tuto DP byl použit nástroj MockFlow (webová aplikace v Adobe 

Flash).  
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Samozřejmě je možnost si takový prototyp načrtnout na papír nebo použít prakticky 

jakýkoliv grafický editor (Adope Photoshop, GIMP apod.). 

Je vhodné se při tvorbě řídit těmito doporučeními: 

 Jednoduchost - klíčovou vlastností je, aby byl prototyp přehledný, jasný a 

zároveň dost komplexní pro následnou implementaci (Wireframe - Drátový 

model, © 2017). 

 Práce v odstínech šedi -  soustředit se na rozmístění jednotlivých prvků 

nikoliv použité barvy (Wireframe - Drátový model, © 2017). 

 Celistvost - tvorba modelu pro celou webovou aplikaci (Wireframe - 

Drátový model, © 2017). 

Níže na obrázku je zobrazen wireframe mapové aplikace nemovitého majetku 

ve správě MSK. 

 

Obrázek 18- Wireframe aplikace 
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7.2 Schéma mapové aplikace 

Průřez celou architekturou nastiňuje schéma níže. Mapová aplikace využívá data 

z několik zdrojů. V jedné databázi jsou uložena data vektorových vrstev a ISKN, ve druhé 

pak data z RÚIAN. Dále jsou data ukládána také ve File Geodatabase. Aplikace rovněž 

využívá několik sdílených webových služeb - WMS. 

Na serverech MSK se používají serverové operační systémy jak od společnosti 

Linux tak i Microsoftu. Jako webový server sloužící pro komunikaci mezi klientským 

zařízením je použit Apache, kde také funguje reversní proxy, která řídí provoz směřující do 

vnitřní sítě.  

Následně míří požadavek na server Geocortex Essentials, kde je pak dále předán 

ArcGIS Serveru (viz obrázek níže). 
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Obrázek 19- Schéma architektury na MSK KÚ 
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7.3 Definice uživatelů 

Uživateli mapové aplikace vyplývají částečně už z názvu mapové aplikace. Těmi 

úplně nejčastějšími, kteří byli po celou dobu tvorby mapové aplikace zapojení jako 

konzultanti do vývoje a tudíž je tato aplikace tvořena zejména pro ně, jsou pracovníci odboru 

investičního a majetkového z MSK.  

Další skupinou, která bude nejspíše tuto mapovou aplikaci v budoucnu navštěvovat jsou 

pracovníci jednotlivých příspěvkových organizací. Rovněž je možné, že tuto aplikaci budou 

navštěvovat i veřejní uživatelé, jelikož v ní lze najít zajímavé informace o nemovitém 

majetku. Mapová aplikace samotná by měla být uživatelsky přívětivá, přesto se předpokládá 

za zřejmé, že uživatelé by měli mít alespoň základní dovednosti s prací na počítači (telefonu, 

tabletu) a internetu. 

Uživatele je možné definovat na konkrétních příkladech, jako: 

Paní Leona, pracovník odboru investičního a majetkového 

Paní Leona najde v mapové aplikaci důležité atributy o nemovitostech kraje jako je 

typ vlastnictví nebo popřípadě, kdo s danou nemovitostí hospodaří, tyto informace při své 

práci využívá velmi často. S některými mapovými aplikacemi na MSK využívající 

technologii Geocortex je již seznámena, takže problémy s ovládáním aplikace v jejím 

případě již nehrozí. 

Pan Petr, pracovník Správy Silnic Moravskoslezského kraje 

Pan Petr je zaměstnancem Správy Silnic. Zejména pro něho může být mapová 

aplikace užitečná v případě, kdy může využít filtr a zobrazit všechny objekty, s nímž tato 

příspěvková organizace hospodaří (zjistit, které silnice jsou jejich a které ne). Přestože Petr 

není obeznámen s technologií Geocortex Essentials, nepředpokládá, že by mu seznámení 

s mapovou aplikací měl zabrat větší časový úsek. 

Paní Klára, Veřejný uživatel 

Paní Klára je zástupcem lidí, kteří vítají přehled o tom jaké nemovitosti kraj vlastní 

případně, kdo s nimi hospodaří. Jedná se o uživatele, který rovněž pracuje na počítači denně, 

a díky úvodní nápovědě v mapové aplikaci se předpokládá, že orientace v mapové aplikaci 

bude rovněž rychlá. 
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8. Tvorba mapové aplikace 

Po zpracování dat a publikování dat na ArcGIS Serveru dochází k tvorbě mapové 

aplikace v již  představeném Geocortex Essentials Manager, kde se odvíjí všechny práce 

spojené s implementací.  

Každá nově tvořená stránka má vytvořený konfigurační soubor Sites.xml uložený 

v adresáři Essentials. Publikování stránky pak probíhá tak, že po načtení souboru Sites.xml 

se vytvoří koncové body v rozhraní REST. Koncové body RESTu stránky jsou zpracovány 

prohlížečem pro zobrazení aplikace. 

8.1 Geocortex Essential Manager - Tvorba mapové aplikace 

nemovitého majetku 

Nyní již je na čase přistoupit k popisu implementovaných prvků v mapové aplikaci. 

Začněme tedy od panelu nástrojů nacházející se úplně vlevo v Manageru. Postranní panel 

představuje nabídku stránky. Práci v Geocortex Essentials Manager ještě dále můžeme dělit 

na práci s konfigurací stránky a prohlížeče. 

8.1.1 Konfigurace stránky 

Jakmile je vybrána položka nabídky, v hlavním okně jsou zobrazeny vlastnosti 

vybrané položky. Ke každé stránce je k dispozici nápověda. První záložkou je Informace o 

stránce, kde uživatel zadá obecný název mapové aplikace, tak jak se bude zobrazovat ve 

Geocortex Essentials Manageru a také je zde možné nalézt URL REST mapové aplikace. 

Další záložkou je Mapa, jak již název jasně napovídá, jedná se o primární prvek 

v celém Essentials Manageru, zde se přidávají jednotlivé mapové služby, WMS služby, 

ArcGIS online služby apod. Rovněž se zde nastaví primární rozsah aplikace, toto 

samozřejmě není nutné, jelikož Geocortex přebírá mapový rozsah z mapových služeb 

publikovaných na ArcGIS serveru. V tomto okně se také definuje pořadí jednotlivých vrstev, 

to zda- li budou primárně vypnuty či zapnuty nebo jejich průhlednost. 
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Pro potřeby DP byly použity kromě vytvořené publikované vrstvy nemovitého 

majetku také vrstvy Správního členění, Registr územní identifikace, a KN z ČÚZK. 

 

Obrázek 20- Geocortex Essentials Manager (zdroj14) 

U každé vrstvy je možné také ještě nastavit další atributy, například definovat co se 

bude vyskytovat v pop-up oknu po kliknutí do mapy. Toto umožňují dynamické generované 

popisky. Nebo jednoduše změnit jméno vsrtvy, které se přenese z ArcGIS Serveru. Vrstvy 

je možné také zahrnout do globálního vyhledávání (je nutné vybrat atribut pro vyhledávaní), 

pomocí vyhledávacího nástroje Geocortex Essentials jsou pak tyto prvky nalezeny.  

                                                
14 http://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=nemovitymajetek 
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Obrázek 21- Tvorba dynamických popisků 

Další volbou v menu jsou podkladové mapy. Jako podkladová mapa může být 

zvolená mapová služba, jež je cached (uložená jako obrázek). V mapové aplikaci 

nemovitého majetku je možné vybírat z těchto základních map: 

 Základní mapa ČR. 

 Císařské otisky. 

 Letecký snímek ČR z roku 2016. 

Přičemž jako výchozí je zvolena Základní mapa ČR. 

Dalším prvkem je mapa přehledová sloužící zejména pro orientaci v mapové 

aplikaci, i zde je zvolena Základní mapa ČR. Předpokladem pro zobrazení v mapové 

aplikace je aby, souřadnicové systémy byly shodné (S - JTSK). 

Tvorba Workflow 

Možností jak rozšířit funkcionalitu mapové aplikace je použití reportů či tvorby 

workflow. Jednou z vítaných možností pracovníků investičního a majetkového bylo, aby 

byla možná filtrace prvků podle hospodařící příspěvkové organizace. Tato možnost není 

dostupná v běžném vyhledávači Geocortexu. Proto musela na řadu přijít tvorba workflow. 

Workflow se tvoří v externím programu Workflow Designer dodávaném rovněž 

s platformou Geococortex Essentials. 

Jedná se prakticky o sekvenci příkazů v řetězu za sebou. Jedná se o grafický nástroj, 

ale několik prvků vyžaduje dopsání drobného kódu ve Visual Basic. Vzhled vývojového 

prostředí Worflow Designer je dosti podobné jako u jiných (např. Visual Studio).  
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 Workflow pro filtraci objektů založené na vybrané příspěvkové organizaci se 

sestává celkem z 11. kroků. Workflow je rovněž součástí přílohy na CD 

(worflow_final.xaml), proto pro detailnější informace nahlédněte do tohoto souboru. 

Podrobněji budou rozvedeny jen ty komponenty, jež hrají pro funkčnost workflow zásadní 

roli. 

Začátečním krokem je pouze provedení obnovení celého workflow, aby se předešlo 

zobrazení výsledku z předchozí filtrace. Dále se získají informace o mapové službě, nad 

kterou bude filtrace probíhat, zadáním názvu vrstvy a ID mapové služby, následně se do 

proměnných uloží ID vrstvy a URL mapové služby. Následně se může přistoupit k tvorbě 

formuláře. Formulář je již z části podobný tomu co najdeme v prohlížeči.  

Formulář je tvořen ComboBoxem pro výběr dostupných hodnot, textovým popisem 

s nápovědou a dvěma tlačítky „Filtruj“ a „Zruš“. Do formuláře lze přidat celou řadu polí 

(Autocomplete Box, RadioButton, Hyperlink, CheckBox, Obrázek apod.) 

 

Obrázek 22- Design formuláře 

V této části je vhodné si říct, jak jsou data získávána pro filtraci. Nahlédneme tedy 

„dovnitř“ formuláře.  
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Obrázek 23- Získání dat do vstupního pole 

 Zde jsou důležité zejména tři řádky, TASK URL což je URL REST bodu ArcGIS 

Serveru a WHERE CLAUSE 1=1 znamená, že jsou vráceny všechny prvky. Display Field 

pak definuje pole na ArcGIS REST ze kterého se hodnoty získávají. Druhý prvek ve 

formuláři (Markdown), zde slouží jen pro textovou nápovědu. 

Následně se tyto komponenty ComboBox uloží do nové proměnné vhodné pro další 

práci.  

Pro to, aby se filtrované prvky byly zobrazeny v přehledné tabulce slouží nástroj 

„Select Features“ jejími vstupy jsou proměnné z předchozích kroků. Následně se ještě 

definuje, co mají provádět jednotlivá tlačítka „Filtruj“ a „Zruš“ ve formuláři a tvorba 

workflow je u konce.  

8.1.2 Konfigurace prohlížeče 

Druhou oblastí, kterou je nutné konfigurovat je HTML5 prohlížeč. Zde se nastavují 

komponenty, tak jak budou zobrazeny uživatelům. Schéma je stejné jako u konfigurace 

stránky, na levé straně se nachází jednotlivé panely, které je možné editovat. 

 V panelu Vzhled a chování se definuje název aplikace, tento je pak zobrazen 

v prohlížeči, dále barva nadpisu, podnadpisu, obrázek na pozadí apod. 

 Dále Menu Chci… v tomto panelu se definují prvky pro úvodní menu. Například 

změna viditelnosti mapy nebo přidání workflow do prohlížeče, zobrazit počáteční rozsah. 

 Panel Nástroje mapy umožňuje přidat nástroje jako například měření plochy, měření 

vzdáleností, identifikovat prvek na mapě, tisk, nahrát vlastní data a spoustu dalších. 
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 Panel Domů zobrazuje informace o mapové aplikaci, poskytuje nápovědu jak 

aplikaci ovládat. 

 Těch panelů je zde více a opravdu záleží zejména na druhu aplikace, které funkce 

budou využity. Pro tuto DP byly editovány zejména ty zmíněné výše. 

8.2 Vzhled aplikace 

Konečně po konfiguraci stránek a prohlížečů je možné předvést jak samotná 

webová aplikace vypadá a jak bude zobrazována uživatelům. Dostupná je na webové adrese 

http://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=nemovitymajetek 

 

Obrázek 24- Mapová aplikace (zdroj15) 

Takto vypadá mapová aplikace při svém prvém spuštění. Na levé straně se nachází 

jednotlivé mapové služby. V pravém horním rohu mapového okna je tlačítko pro zobrazení 

nástrojů mapy. V pravém dolním rohu je možnost zobrazit po kliknutí na tlačítko 

přehledovou mapu, v levém dolním rohu se nachází informace o souřadnicích a podkladové 

mapě. V levém horním rohu je položka Začít úlohu., kde jsou zobrazeny možnosti z Menu 

Chci… 

Takto vypadá lišta dostupných nástrojů v mapové aplikaci 

                                                
15 http://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=nemovitymajetek 



Ivo Šajer: Mapová aplikace nemovitého majetku ve správě Moravskoslezského kraje 

51 

2017 

 

Obrázek 25- Lišta nástrojů 

Níže je možné vidět formulář pro filtraci objektů založené na hospodařících 

příspěvkových organizací. Jedná se o použité workflow. 

 

Obrázek 26- Workflow 

Pro podrobnější představu o mapové aplikaci doporučuji použít link výše. 

8.3 Zhodnocení mapové aplikace 

Během tvorby této DP bylo zjištěno například, že ne všechny nemovitosti z RÚIAN 

jsou také dostupné v KN. Respektive, že data se v obou systémech v drobných výjimkách 

liší. 

Základním úkolem této diplomové práce bylo vytvoření mapové aplikace 

zobrazující majetek ve správě Moravskoslezského kraje. S tím, že bylo důležité, aby se tato 

data mohla s tří měsíční periodou aktualizovat. Z těchto důvodu byl vytvořen model, celá 

dokumentace s postupem jak model správně využívat byla předána pracovníkům oddělení 

správy GIS projektů. 

Co se týče použití technologie Geocortex Essentials, která byla v této diplomové 

práci představena, tak se ukázala jako velmi vhodný nástroj pro tvorbu mapových aplikací. 

Jakožto Framework tvořený pro tvorbu mapových aplikací v něm lze najít opravdu široké 

možnosti jak mapovou aplikaci konfigurovat. Z pohledu autora je tato technologie vhodná 
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zejména pro lidi, jež nemají bohaté zkušenosti s programovacími jazyky. Samozřejmě, že 

tato technologie přináší sebou i určitá negativa, která nebudou zřejmě každému po chuti. 

Není zde příliš možností jak měnit celkový návrh aplikace a rovněž použití některých 

nástrojů není úplně průhledné. Autor tím myslí například globální vyhledávání v aplikaci, 

kde aplikace najde objekty, ale už zde není příliš velký prostor pro to jak tyto objekty seřadit. 

Rovněž po dobu testování aplikace bylo zjištěno, že načítání prvotní aplikace v některých 

případech zabralo delší časový úsek než by bylo vhodné.  

Jednou z možností jak rozšířit funkčnosti mapové aplikace je za použití workflow. 

V mapové aplikaci nemovitého majetku bylo vytvořeno workflow pro filtraci nemovitostí 

na základě hospodařících příspěvkových organizací. 

Jedním z dalších kroků bylo rovněž nastínění způsobu jak do aplikace zobrazit další 

atributy ze systému FAMA (viz kapitola 9.). V tomto kroku je nejdůležitější vytvořit 

zabezpečenou přístup a uživatelům limitovat jejich přístup ke stránce. V případě kdy 

v budoucnu dojde implementaci FAMA do mapové aplikace se rovněž otevírají nové 

možnosti co by mohla aplikace provádět. 

Co se týče přínosů aplikace tak ta rozhodně zvýší efektivnost zaměstnanců odboru 

investičního a majetkového jelikož všechny potřené atributy a definované typy vlastnictví 

najdou v aplikaci. 
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9. Ověření integrace systému Facility Management 

do mapové aplikace 

Systém Facility Management je aplikace s webovým rozhraním napojena na data 

nahlížení do KN a portálu T-WIST. Umožňuje grafické zobrazení budov v prostředích 

GIS/CAD.  

Cílem systému Facility Managementu je řízení správy majetku Moravskoslezského 

kraje. Hlavním požadovaným přínosem je sběr požadavků pro manažerské rozhodování 

vedení Moravskoslezského kraje, podpora pro ekonomické nakládání s majetkem 

Moravskoslezského kraje a vyšší efektivita a transparentnost správy majetku. 

Informace potřebné pro rozhodování managementu Moravskoslezského kraje:  

 účetní informace obsažené v účetní majetkové evidenci organizace 

(informační systém GINIS především agendy Účetnictví, Evidence majetku 

a Evidence smluv),  

 technicko - provozní informace (technický stav majetku, investované 

finanční prostředky, rozsah plánované reprodukce majetku), 

 majetkoprávní informace (vlastnické vztahy, nájmy, výpůjčky, věcná 

břemena atd.), 

 finanční výhled reprodukce majetku. 

Uživateli tohoto systému jsou pak: 

 zaměstnanci Krajského úřadu (zejména odbor investiční a majetkový, 

financí a kancelář ředitele krajského úřadu) - 100 uživatelů. Odbory 

vykonávají buď přímou věcnou správu přiděleného majetku nebo v rámci 

majetku zřizovaných organizací mají úlohu kontrolní a informačně-

evidenční ve vazbě  na přípravu finančních podkladů pro sestavování 

rozpočtu a potřeby managementu  Moravskoslezského kraje. 

 zaměstnanci organizací zřizovaných a zakládaných Moravskoslezským 

krajem (3 na organizaci) – Organizace vykonávají věcnou správu majetku 

včetně sledování technického stavu nemovitostí. 
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9.1 Návrh  

V případě přidání atributů ze systému FAMA do mapové aplikace by bylo nutné  

řešit zabezpečení a kontrolovat přístup k datům. Systém FAMA již obsahuje citlivé 

informace, které by již veřejnosti nesměly být zobrazeny. Rovněž by se rozlišovalo mezi 

možnostmi, jež by byly dostupné pouze pro pracovníky odboru majetkového a investičního 

a uživateli z řad příspěvkových organizací. 

Byly navrženy dva možné přístupy k těmto datům: 

Tím prvým řešením a z pohledu autora nejvhodnější je přihlášení uživatelů přes 

systém IDM (Identity management). Do tohoto systému, sloužícího pro centrální správu 

účtů, by se přihlašovali jak interní zaměstnanci kraje, tak i zaměstnanci příspěvkových 

organizací. IDM je vhodný právě v případech, kdy organizace spravuje více informačních 

systémů. Rozhraní pro systém FAMA je již v systému IDM implementováno, tudíž z tohoto 

pohledu by tento návrh byl možný. To co však v současnosti chybí, je vytvořit rozhraní pro 

Geocortex Essentials, což by vyžadovalo poměrně vyšší finanční částku.  

Pokud by toto rozhraní bylo vytvořeno pak by už nic nebránilo přihlášení do 

systému IDM a následného přihlášení do mapové aplikace. Pro zobrazení atributů z mapové 

aplikace do FAMA by se k detailu konkrétní nemovitosti definoval hyperlink na základě 

kódu parcely či budovy, který by tyto informace zprostředkoval. Rovněž by bylo možné 

z FAMA zobrazovat vybrané objekty v mapové aplikaci. To by mohlo být velmi účinné 

v případě hlídání vypršení nájemních smluv u objektů. Tato možnost by však vyžadovala 

práci na straně systému FAMA, která by musela být řešena s externím dodavatelem tohoto 

systému. 

Druhý způsob je následující. Jak bylo řečeno, Geocortex Essentials poskytuje 

mnoho možností zabezpečení jak kontrolovat přístup uživatele k celým stránkám či k jejím 

komponentám a obsahu. Rozhodně by tedy v mapové aplikaci přibyla možnost pro 

přihlášení uživatelů. 

Další věcí, kterou je vhodné zvážit je, zda - li použít více poskytovatelů 

zabezpečení. Z pohledu autora by bylo vhodné použít tyto dva: 

 Integrovaná autentifikace windows, 

 Identifikační server Geocortex. 
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Samotné přihlašování by pak probíhalo přes formulář, kde by uživatel zvolil 

jednoho poskytovatele zabezpečení načež by pak již zadal jen své přihlašovací údaje a 

systém by pak uživatele ověřil, zda má do aplikace přístup. 

V případě přihlašování uživatelů MSK - KÚ by byla zvolena možnost Integrovaná 

autentifikace Windows, role jež jsou uživatelům definovány byly převzaty z adresáře, který 

je již nadefinován pro přihlašování v celém systému MSK - KÚ. Uživatelé by tedy používali 

stejné přihlašovací údaje, které používají běžně při přihlášení do systému, jen by se jim 

upravila oprávnění pro zobrazení mapové aplikace nemovitého majetku.  

Výše zmíněná možnost přihlašování je vhodná jen pro zaměstnance MSK. 

Pracovníci jednotlivých příspěvkových organizací by pro své přihlášení a zobrazení 

vhodných atributů používali druhou možnost přihlášení tedy, Identifikační server Geocortex. 

V tomto případě musí být touto aplikací vytvořené uživatelům účty a přiřazené oprávnění.  

Na obrázku níže je zobrazena možnost obou způsobů přihlášení. 

 

Obrázek 27- Formulář pro přihlášení (zdroj16) 

Tento druhý přístup je však vhodný zejména pro zaměstnance MSK jelikož FAMA 

je dostupná pouze v intranetu. V případě přístupu uživatele z příspěvkových organizací by 

však data z FAMA zobrazena nebyla. Proto by bylo nutné implementovat nástroj, který by 

umožnil vytvořit propojení také pro uživatele externích zaměstnanců. 

  

                                                
16 (Geocortex-Essentials-4.4.1-Administrator-Guide, 2015) 



Ivo Šajer: Mapová aplikace nemovitého majetku ve správě Moravskoslezského kraje 

56 

2017 

10. Závěr 

Tato diplomová práce byla zpracována pro MSK - KÚ přičemž spolupráce 

fungovala tak, že autor prováděl většinu úkonů přímo na krajském úřadě. Za tuto možnost 

autor velmi děkuje všem zúčastněným pracovníkům. Zejména pak Ing. Martinu Sikorovi, 

který v tu dobu pracoval jako správce GIS aplikací a po celou dobu byl autorovi k dispozici 

jako konzultant práce. 

Práce započaly společným sezením právě Martina Sikory a zaměstnanců z řad 

odboru investičního a majetkového. Na této schůzce byly definovány základní uživatelské 

požadavky na aplikaci. Následně byl vytvořen model, který výrazně šetří čas při zpracovaní 

dat pro jejich aktualizaci. Po celou dobu tvorba probíhala v úzkém kontaktu s lidmi z odboru 

investičního a majetkového. 

Již na začátku diplomové práce bylo jasně definováno, že mapová aplikace bude 

prováděna za pomocí technologie Geocortex Essential a ArcGIS for Server. V úvodu je 

zmíněno několik aplikací využívající Geocortex Essentials, většina z nich pochází 

ze  zahraničí. V České Republice se jedná opravdu o velmi málo využívanou technologii. 

I přes to, že aplikace samotná nepřináší z pohledu technického nikterak inovativní 

řešení, způsoby jak se s daty pracuje a jaké informace jsou z ní získávány společně 

s prostorovou složkou je velmi užitečný. 

Autor si rovněž považuje, že tato práce bude k užitku a počítá se s dalším rozvojem 

této aplikace (rovněž i v době dokončování DP se aplikace rozšiřuje), v budoucnu je možná 

implementace systému FAMA. Také po konzultacích s pracovníky MSK – KÚ zaznělo, že 

tato aplikace by se měla dále rozvíjet. 

Práce obsahovala několik cílů, které bylo nutné dosáhnout. Z pohledu autora, byly 

tyto cíle naplněny. Rovněž od konzultanta Martina Sikory zaznělo schválení s podobou 

mapového aplikace.  Aplikace je dostupná na webu MSK – KÚ 

http://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=nemovitymajetek.
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