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Abstrakt  

 

Diplomová práce se zabývá vytvořením geografického informačního systému 

se zaměřením na obchod s nemovitostmi. Ukazuje možnosti budoucího obchodu 

s nemovitostmi a také celkového průniku geografických informačních systémů do oblasti 

realitního trhu. Zájmovou oblastí je město Holice ve Východních Čechách a jeho blízké 

okolí. GIS je vytvořen v softwaru ArcGIS 9.3. Celkem práce obsahuje patnáct kapitol. 

Začátek je teoretický, dále se přes konkrétní postupy během tvorby dostaneme 

až ke specifickým způsobům využití a jejich následnou vizualizaci. Celý geografický 

informační systém je exportován do formátu podporujícího volně dostupné prohlížeče. 

V přílohách se nachází zejména DVD se systémem a jedenáct grafických výstupů z GIS. 

 

 

Abstrakt 

 

This Master's thesis deals with the creation of a geographic information system 

with a focus on real estate business. It shows the possibilities of future real estate business 

and also the overall intersection of geographic information systems to the real estate 

market. The area of interest is a town in Eastern Bohemia Holice and its surroundings. GIS 

is created in ArcGIS 9.3 The all work contains fifteen chapters. The beginning is 

theoretical, then we get to specific ways of use and their subsequent visualization through 

the creation of specific procedures. The whole geographic information system is exported 

to a format that supports freely available browser. The annexes are located mainly with the 

DVD system and eleven graphic outputs from GIS.  

 

 

Klíčová slova 

 

geografický informační systém, databáze, nemovitost, realitní kancelář 
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Geographic Information System, database, property, real estate 
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ÚVOD 
 

Úkolem mé diplomové práce bylo vytvořit Geografický informační systém pro 

využití v oblasti realitního inženýrství. Pro vyhotovení byl zvolen software ArcGIS verze 

9.3, který je produktem společnosti ESRI a v současné době nejrozšířenějším softwarem 

pro tvorbu geografických informačních systémů. 

 

Zájmová lokalita pro GIS byla specifikována při upřesňování zadání. Jedná se 

o lokalitu města Holice a jeho přilehlého okolí. Město leží v Pardubickém kraji ve 

východních Čechách, přibližně 16 km východně od města Pardubice. Hlavní mapové 

podklady zaujímají rozlohu 36 km
2
, což je dostačující rozloha pro GIS zajímající se 

zejména o město Holice. Město Holice leží na katastrálním území Holice v Čechách 

s výměrou 19,69 km
2
.  

 

Celý GIS je primárně navrhnut tak, aby mohl pomoci při obchodu s nemovitostmi. 

Rozumí se tím, že geografický informační systém by mohli využívat realitní kanceláře 

na svých pobočkách pro větší informovanost a spokojenost zákazníků. Tímto by došlo 

ke značnému zkvalitnění služeb realitních kanceláří a také transparentnosti obchodu. Není 

ovšem vyloučeno, že GIS by nemohli využívat i jiné složky, např. stavební firmy pro 

nalezení ideálního místa pro výstavbu. 

 

Možnosti geografického informačního systému jsou variabilní, ale vždy musí být 

přizpůsoben požadavkům pro jeho konkrétní funkci. Může se jednat o malé změny 

v systému anebo si přizpůsobení vyžádá návrh kompletně nového řešení geografického 

informačního systému.  
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1 PROBLEMATIKA 
 

1.1 DŮVOD VOLBY TÉTO PROBLEMATIKY 

 

Tuto problematiku jsem si vybral z více různých důvodů. Jedním z aspektů mého 

výběru byl fakt, že se Geografickými informačními systémy zabývám již delší dobu. 

Nemohu říci pracovně či velice aktivně, ale spíše jsem zpracovával GIS v roce 2010 jako 

diplomovou práci na Fakultě Stavební, Vysokého učení technického v Brně. Práce měla 

název: Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek. V této práci jsem se zaměřoval 

na tvorbu GIS pro potřebu cyklisty, tvorbu Moravské vinařské cyklostezky, databázi 

vinařů, vinařství a také návrh nových stezek v této lokalitě. Jednalo se o rozsáhlé území, 

a proto jsem se nemohl důkladně zabývat jednotlivými městy a vesnicemi. Toto mi bylo 

umožněno v této práci, kde jsem se zaměřil na GIS města Holice. GIS bude sestaven 

zejména pro potřebu realitního trhu. Tomuto faktu bude přizpůsobena celá struktura GIS 

a také skladba a výběr jednotlivých použitých vrstev. 

 

Zpracování diplomové práce na téma GIS v rámci oboru Realitní inženýrství 

na Ústavu soudního inženýrství je zcela jistě vhodná volba. Geografické informační 

systémy jsou dynamicky se rozvíjejícím prostředkem, který je součástí velkého množství 

oborů a pro mnoho oborů a funkcí také neodmyslitelným prvkem, bez kterého se 

v současné době nelze obejít. Je jen otázkou času, kdy GIS v plné míře proniknou také 

na trh s nemovitostmi a stanou se jeho nedílnou součástí. 

 

Geografické informační systémy se doposud nedostaly na trh s nemovitostmi. 

Na jednu stranu je pravda, že GIS jsou nákladné na zpracování, protože použitá data 

potřebují neustálou údržbu a aktualizaci, která z nich dělá fungující a aktivní systém. 

Na druhou stranu by mohly GIS v realitním trhu způsobit inovaci a samozřejmě 

jednoduchý přístup k velkému množství informací. Tyto informace mohou vydatně sloužit 

jak prodejcům nemovitostí a realitním kancelářím, tak i kupujícím. V některých případech 

se můžeme setkat s tím, že neúplná informovanost ze strany realitních kanceláří je pro ně 

výhodnější, např. při prodeji méně lukrativní nemovitostí či pozemků. Zavedením GIS 

do trhu s nemovitostmi by se stal trh transparentnější, což by určitě uvítalo velké množství 

zákazníků. 
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Toto je také jeden z důvodů, proč se téma geografických informačních systémů 

v realitním inženýrství stalo volbou mé diplomové práce. 

 

1.2 CÍL PRÁCE 

 

Celá práce směřuje k faktu, že i přesto, že jsou GIS součástí mnoha oborů, 

do realitního trhu zatím zcela nepronikly. Samozřejmě realitní kanceláře nabízejí v rámci 

inzerovaných nemovitostí také přibližné zobrazení polohy objektu na mapě. Mezi 

používané mapové weby patří zejména nejrozšířenější http://www.mapy.cz/ 

a http://google.cz/maps/. Tyto weby zajisté poskytují přepínání mezi různými mapami, 

jako jsou například mapy obecné, letecké a turistické, ale tímto jejich rozsah většinou 

končí. Neumožňují aktivně vyhledávat či získávat další informace o zájmové lokalitě 

v blízkosti nabízené nemovitosti či pozemku. Neumožňují zobrazení digitálního modelu 

terénu (kapitola 12.1), územních plánů, povodňových map, hlukových map, vytvoření 

jednoduchých prostorových analýz (kapitola 12.2) a zobrazení celé řady dalších podkladů, 

které mohou sloužit pro vhodný výběr nemovitosti. V tomto směru jsou zkrátka výše 

uvedené webové aplikace omezeny. 

 

Cílem práce určitě není propagace použitého softwaru nebo distribuce vytvořeného 

GIS do tržní sféry. Spíše jen ukázat cestu, kterou by mohly realitní kanceláře směřovat, 

a jsem přesvědčen o tom, že v budoucnu se budeme s GIS setkávat i při obchodu 

s nemovitostmi. 

 

Práce má pouze akademický význam a nebude komerčně využita. Toto tvrzení je 

i písemně podloženo v několika žádostech o data, které bylo nutné vyplnit, nechat potvrdit 

Ústavem soudního inženýrství a zaslat na adresy poskytovatelů dat. Bohužel vzhledem 

k finanční náročnosti dat a s tím spojenou licenční legislativou se nedá celkem nic jiného 

dělat. Jediným způsobem, kterým by se dal geografický informační systém vyžít v praxi, je 

přímá spolupráce s určitou realitní kanceláří. Realitní kancelář by mohla celý projekt 

směřovat svým směrem, podle speciálních požadavků na konkrétní pozdější využití 

v praxi. O tuto nabídku, vyhotovení geografického informačního systému pro využití 

http://google.cz/maps
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v oblasti obchodu s nemovitostmi, neměla zájem žádná oslovená realitní kancelář. Oslovil 

jsem téměř všechny realitní kanceláře v kraji, ale bohužel bez pozitivních výsledků. 

 

GIS jako celek je celkem časově a finančně náročná záležitost a z tohoto důvodu 

zřejmě žádná z oslovených realitních kanceláří neměla zájem. Tvorba modelu GIS je 

z největší části založená na obstarání geografických dat a jejich licenční použitelnosti. 

Geografická data tvoří zhruba 70 až 80 % nákladů celkového projektu a dále je potřeba 

systém neustále aktualizovat, aby se z něho nestal tzv. „mrtvý GIS“. Jelikož byla zmíněna 

finanční náročnost GIS, budou tyto systémy na svém počátku využívány samozřejmě spíše 

velkými realitními kancelářemi, které disponují značným finančním zázemím a mohou si 

dovolit podobné inovační prvky ve svém obchodním působení. Velké realitní kanceláře by 

mohly dále pronajímat určité obecné části svých GIS menším realitním kancelářím, které si 

nemohou dovolit vytvoření vlastního kompletního GIS. Tímto by mohlo dojít k rozšíření 

systémů i pro menší realitní kanceláře. 

 

Jedním z dalších aspektů, které by mohly odvádět realitní kanceláře od GIS, je 

rychlý koloběh určitých nemovitostí. Tím je myšlena v některých případech poměrně 

velmi krátká doba mezi vložením nabídky a vyřízením transakce. Jedná se ovšem 

především o pronájem bytů na lukrativních místech a v blízkosti velkých vysokých škol. 

V ostatních případech jsou nemovitosti nabízeny poměrně dlouhou dobu a postupem času 

různě upravovány (cena, fotografie, popis nemovitosti). Tento fakt vede k dojmu nové 

nabídky nebo výrazné slevy oproti původní nadhodnocené nabídce. V těchto případech 

může GIS sloužit ke snadné správě dat, která je vedena formou databáze.  

 

Zároveň GIS poskytuje zákazníkovi výbornou vizualizaci nabídek a velké množství 

informací o širokém okolí pro jeho co nejdokonalejší představu o nabízené nemovitosti. 

Tento fakt může být pro spoustu realitních kanceláří velkou nevýhodou z hlediska 

transparentnosti jednotlivých nabídek. Samozřejmě záleží na slušnosti každé RK, jakou 

formou povede svůj obchod s nemovitostmi. 
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1.2.1 Další využitelnost GIS na realitním trhu 

 

Jak již bylo výše řečeno, GIS je možno použít pro podporu prodeje a pronájmu 

nemovitostí v rámci realitních kanceláří. Jeho využitelnost by se dala rozvést i na jiné 

sekce. Jedná se zejména o využití pro plánování investic developerských společností 

(výstavbu nového bytového domu, řadového domu, kolonie rodinných domů či samostatně 

stojícího rodinného domu nebo rekreačního objektu).  

 

Systém poskytuje vytvoření velkého množství prostorových analýz, které nám 

na základě podkladových geoprostorových dat umožní např. vyhledat vhodné místo pro 

výstavbu nového rodinného domu či jiné nemovitosti. Požadavky mohou být velice 

rozdílného charakteru, a proto je nutné ke každé analýze přistupovat individuálně. 

 

Pro příklad uvedu možnost dotazu, kterou lze v GIS použít: 

Osoba X má záměr výstavby nemovitosti pro své ideální bydlení v lokalitě Y. 

Využije k tomu geografický informační systém, kde uvede požadavky pro ideální bydlení. 

Mezi požadavky uvede: 

- Svažitost terénu do 5 % 

- Minimální a maximální vzdálenost k lesu 3 km 

- Minimální vzdálenost od řeky 5 km 

- Orientace pozemku na jih 

- Maximální vzdálenost k obchodu s potravinami 1 km 

- Vzdálenost do centra města do 2 km 

- Vzdálenost na zastávku MHD do 800 m 

Na základě těchto požadavků se vypracuje prostorová analýza, která určí a zobrazí 

v mapě předpokládané možnosti, které splňují definované vlastnosti pro ideální místo 

výstavby. Tento výsledek je samozřejmě také závislý na možnosti výstavby v tomto místě 

z hlediska územního plánu obce, který je možné také zohlednit v analýze. 

 

Příklady analýz s konkrétními hodnotami, postupy a také výsledky, zobrazené 

přímo v geografickém informačním systému, jsou uvedeny v kapitole 14.2, kde je také 

popsán opačný případ analýzy použitelný pro odhad ceny nemovitosti (kapitola 14.2.3). 
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2 HISTORIE GIS 
 

Určit počátek vzniku Geografických informačních systémů je velmi obtížné. 

Přechod ke GIS není jednoznačný a docházelo k němu postupně. Přidržíme-li se však 

dnešního pojetí GIS, lze za zlomový okamžik považovat nástup výpočetní techniky 

v polovině 20. století. V té době se objevují první nadšenci, kteří se snaží o integraci dat, 

získaných z různých zdrojů, jako jsou družice, měření v terénu atd. Snaží se o vzájemné 

provázání těchto dat, jejich společné analýzy a prezentaci.  

 

Za první skutečný geografický informační systém lze považovat tzv. CGIS 

(Kanadský GIS). Počátek vývoje je datován v roce 1966 a do plného provozu byl uveden 

v roku 1971. Tento systém je stále funkční a obsahuje přes 10 000 map a dále více 

než 100 parametrů o celém území Kanady. S nástupem výpočetní techniky šel vývoj GIS 

obrovskými kroky kupředu a dalším hlavním bodem ve vývoji se stal rok 1982. Tohoto 

roku byl zveřejněn první komerčně dostupný software pro vytváření GIS, ArcInfo 

americké firmy ESRI (Environmental Systems Research Institute). Dále např. rok 1984, 

který je významně spojen se zavedením Globálního polohového systému (GPS) 

do provozu. [11]  

 

Na našem území se vývoje GIS vztahuje přibližně k počátkům sedmdesátých let. 

V této době byly zahájeny práce na Informačním systému o území (ISÚ). V 90. letech 

dochází k přebírání vývoje tohoto systémů společností ARCDATA Praha. Z důvodu 

kompletnosti historie GIS, je důležité zmínit také historické události, které dopomáhají 

utvořit ucelený pohled na geografické informační systémy. Mezi první pokusy zachytit, 

vyhodnotit a zobrazit okolní svět patří nástěnné malby. Nástěnné malby lze tímto 

považovat za jakýsi počátek GIS. Dnešní GIS se snaží o to samé co naši předkové, 

jen s využitím moderních prostředků a znalostí. Proto je velmi důležité pohlížet 

na nástěnné malby jako opravdový počátek. [11] 

 

Vývoj u nás můžeme rozdělit do pěti základních části: 

 

1) Pionýrské období (konec 60. let až 1975) – zejména průkopnické práce univerzit, 

které kladly důraz na rozvoj digitální kartografie. 
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2) 1973 - začátek 80. let – sjednocení pokusů s institucemi na lokální úrovni, vznik 

prvního LIS (Land Information System). 

 

3) 1982 - konec 80. let – komercionalizace celé problematiky. Dostupnost softwarových 

systému pro GIS od firem (ESRI, Intergraph, atd.), vznik prvních systémů, založených 

na CAD (Computer Aided Design - počítačem podporované kreslení). 

 

4) 90. léta – počátky standardizace problematiky, uživatelské geografické informační 

systémy, Desktop GIS, otevřené systémy (Open GIS), Internet. 

 

5) Současnost – dochází k bouřlivému rozvoji, vznikají objektově orientované systémy, 

probíhá masivní propojení s databázemi a jsou možnosti vzdálených přístupů přes 

internet a mobilní GIS. [1, 8] 
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3 TEORIE 
 

Následující kapitoly se částečně zabývají určitou teorií o GIS. Teorie o GIS a také 

o dalších aspektech úzce souvisejících s prací je podle mého názoru nedílnou součástí této 

práce. O Geografických informačních systémech a problematice s nimi spojené by se dalo 

napsat mnoho publikací a stále by nebylo obsaženo vše, co tyto systémy mohou zahrnovat. 

Z tohoto důvodu jsem uvedl pouze nezbytně nutné množství informací, které napomohou 

objasnit problematiku GIS, a také některých informací vyskytujících se v diplomové práci. 

 

3.1 DEFINICE GIS 

 

Geografický informační systém lze chápat mnoha způsoby. Nejprve se pokusím 

objasnit základní pojmy vyskytující se v samotném názvu. 

 

 geo znamená, že GIS pracuje s údaji a informacemi vztahujícími se 

k zemskému povrchu, 

 grafický znamená, že GIS využívá grafickou prezentaci dat a výsledků 

analýz a také grafickou komunikaci s koncovým uživatelem, 

 informační znamená, že GIS pracuje v rámci sběru, ukládání, upravování 

a analýzy dat s cílem získávat nové informace potřebné zejména pro 

rozhodování, řízení, plánování a modelování, 

 systém znamená, že GIS představuje spojení technických a programových 

prostředků, dat, pracovních postupů, personálu, uživatelů atd. do jednoho 

fungujícího celku. [36] 

 

Mezi jednotlivé součásti GIS můžeme zařadit následující prvky: 

 

 Hardware - počítač, na kterém software GIS funguje, vstupní zařízení 

(tablet, skener, GPS, PDA) a výstupní zařízení (tiskárna, plotter). 

 GIS software - představuje programy, které poskytují potřebné funkce 

a nástroje ke shromažďování, analýze a výstupu geografických informací.  
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 Data - základní a nedílnou součástí každého GIS jsou samozřejmě data. 

Většinou se data stávají i jeho nejdražší součástí. Ke všem geografickým 

datům se vztahují tabulková (atributová) data. Tyto data mohou být vlastní 

nebo poskytnutá od komerčních datových dodavatelů. 

 Lidé - GIS zaměstnává celou řadu lidí. Od specialistů, kteří navrhují 

a spravují informační systémy, až po lidi, kteří GIS využívají ke své 

každodenní práci. 

 Metody – práce s GIS je, stejně jako je tomu u jiných softwarů, souhrou 

metod a pravidel, podle kterých se GIS používají. [37]  

 

Jednotná definice geografického informačního systému neexistuje, a proto se 

setkáváme s celou řadou různých definic, které jsou více či méně podobné. Níže uvádím 

příklady definic, které se běžně vyskytují. 

 

Definice výkladového slovníku ministerstva hospodářství: „Organizovaná 

kolekce počítačového technického vybavení, programového vybavení, geografických dat 

a personálu určená k účinnému sběru, pamatování, údržbě, manipulaci, analýze 

a zobrazování všech forem geograficky vztažené informace. Jsou zde definovány 

3 komponenty - technologie, databáze a infrastruktura.“ [26] 

 

Definice Streit, 1997: „GIS je na počítačích založený informační systém pro 

získávání, obhospodařování, analýzu, modelování a vizualizaci geoinformací. Geodeta, 

která využívá, popisují geometrii, topologii, tématiku (atributy) a dynamiku (změny v čase) 

geoobjektů.“ [10] 

 

Definice firmy ESRI: „GIS je organizovaný soubor počítačového hardware, 

software a geografických údajů (naplněné báze dat) navržený pro efektivní získávání, 

ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem 

geografických informací.“ [3, 8] 
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3.2 ZÁSAH GIS DO OSTATNÍCH OBORŮ 

 

Geografické informační systémy jsou v současné době velice silným nástrojem pro 

celou řadu geověd a samozřejmě zasahují i do ostatních vědních oborů. Díky jeho založení 

na výpočetní technice se rázem stává vysoce spojen s veškerými informačními 

technologiemi, pomocí kterých je zajištěna snadná komunikace s velkým množstvím 

vědních disciplín. Obrázek níže zobrazuje příklad vědních disciplín, kterých je GIS 

součástí (obr. 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 – Zásah GIS do jiných ostatních vědních oborů [3, 8] 

 

 

 

3.3 POTENCIONÁLNÍ OBLASTI VYUŽITÍ GIS 

 

Rozsah oblastí, kde lze využít geografické informační systémy, je velice široký. 

Protože jsou GIS zaměřeny na prostorové informace, můžeme je využít všude tam, kde 

máme k dispozici nějaká prostorová data a chceme s nimi efektivně pracovat.  
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Zde jdou uvedeny některé možnosti využití GIS [11]: 

 

 Obrana - organizace vojenské přepravy, plánování vojenských cvičení, zhodnocení 

vlastností okolí rozmístěných vojsk. 

 

 Obchod – může zahrnovat například analýzy nalezení nejvhodnější lokality pro 

obchodní centrum, fitcentrum, parkoviště či restauraci. Dále např. návrh rozmístění 

skladů vzhledem ke stávající síti obchodů, návrh rozmístění nových prodejen 

vzhledem k rozmístění prodejen konkurence. Uplatnění je pravdu široké. 

 

 Životní prostředí – GIS můžeme využít ke sledování stavu životního prostředí, 

modelování stavu složek životního prostředí, apod. 

 

 Doprava – jedná se zde především o správu technického vybavení (silnice, 

dopravní značení, atd.). Dále také optimalizace dopravy s využitím GIS a GPS 

(Global Position System). 

 

 Inženýrské sítě – systém nám neposkytuje jen informace o poloze, ale také o stáří 

a stavu sítě, plus mnoho dalších popisných informací, na základě kterých můžeme 

provádět správu sítě, plánování oprav a údržby. Je možné také pouhým dotazem 

vyhledat a identifikovat požadovaný prvek systému, např. kohout, hydrant, atd. 

 

 Při ochraně proti přírodním pohromám – zde se jedná o celou řadu možností 

využití. Pomocí GIS je možné modelovat případné hrozící nebezpečí, sledovat 

aktuální situaci při pohromě, řídit záchranné složky a také zjistit a zmapovat škody 

po pohromě.  

 

 Ve zdravotnictví - výběr a lokalizace zdravotnických zařízení v rámci centrálního 

integrovaného záchranného systému. S tím spojené navádění vozidel záchranné 

služby či hasičů až po systémy řešící krizový management, epidemiologické 

analýzy atd. 
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 Ve školách – v těchto případech může GIS posloužit jako učební pomůcka 

v předmětech jako jsou např. zeměpis, geografie, morfologie a jiné. 

 

Jak je z výše uvedeného patrné, GIS mají velké zastoupení v mnoha oborech a tento 

seznam využitelnosti není ani zdaleka úplný. Existuje celá řada dalších oborů, kde GIS 

našly anebo teprve najdou uplatnění. Jedním z těchto oborů, do kterého se může GIS plně 

implementovat, je realitní trh, který se určitým způsobem projevuje v několika výše 

uvedených oblastech (obchod, doprava, životní prostředí atd.).  



22 

4 DATOVÉ MODELY GIS 
 

Podle dat, která používají, lze GIS rozdělit na vektorové nebo rastrové, případně 

hybridní, tedy vzniklé kombinací těchto dvou. Označení rastrový nebo vektorový vychází 

ze způsobů reprezentace prostorové složky geografických dat. Síla vektorových GIS je 

v analýze prostorových vztahů s databázovými atributy objektů, v produkci kvalitní grafiky 

a přesnosti zobrazení i při změně měřítka. Oproti rastrovým GIS mají ovšem složitější 

datovou strukturu a časově náročnější analýzy. Rastrové jsou na druhou stranu paměťově 

náročnější a při velké velikosti buňky rastru mají poměrně nekvalitní výstup. V současné 

době se často oba typy kombinují. 

 

Geografická data se skládají ze dvou základních typů a jednoho doplňkového [1]: 

 

 Prostorová data – vyjadřují prostorovou lokalizaci vzhledem ke zvolenému 

souřadnému systému (pozici, tvar, vztahy mezi objekty, apod.). 

 

 Popisná (atributová) data – vyjadřují další vlastnosti objektů (srážky, čísla 

popisná, teplota, rok pořízení, úmrtnost, počet obyvatel, apod.). 

 

 Časová data – jsou-li použita, přidávají do systému dynamické vlastnosti (datum 

poslední opravy, poslední výskyt katastrofy, apod.). 

 

 

4.1 PROSTOROVÁ DATA 

 

Pro reprezentaci prostorových dat se používají převážně dva modely: vektorový 

a rastrový. Lze k nim přistupovat dvěma způsoby, a to vrstvově nebo objektově. 

4.1.1 Vrstvový přístup 

 

Data jsou obvykle organizována ve vrstvách, přičemž v jedné vrstvě jsou např. řeky 

a v jiné železnice atd. Tento přístup se ukázal jako velice užitečný a významný (obr. 5.1). 
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Obr. 5.1 – Vrstvový přístup [6] 

 

4.1.2 Objektový přístup 

 

Je založen na principech známých z objektově orientovaného programování. Každý 

objekt obsahuje geometrii, topologii, tematiku (atributy) a chování (metody). Objekty je 

možné sdružovat do tříd. Mezi objekty je možné vytvářet vztahy (rodič-potomek) a dědit 

tak atributy a metody (linie → komunikace → silnice, železnice). 

4.2 VEKTOROVÁ REPREZENTACE 

 

Zaměřuje se na popis jednotlivých geografických objektů v prostoru. Jejich poloha 

a tvar je reprezentována souřadnicemi. Všechny geometrické objekty lze vyjádřit pomocí 

základních geometrických prvků [1]: 

 Bod – jednoznačně definován svými souřadnicemi v prostoru. Dále může 

obsahovat např. informaci o jeho napojení v linii. 

 Linie (oblouk) – definována jako sekvence sousedících úseček, které se napojují 

v mezilehlých bodech. Body na konci linie se označují jako koncové uzly. 

 Řetězec linií – element, který splňuje následující:  každá linie (hrana) je v řetězci 

obsažena pouze jednou. Každý uzel se vyskytuje právě ve dvou liniích, kromě 

prvního a posledního uzlu řetězce. Pokud se první i poslední uzel vyskytuje právě 

ve dvou liniích/hranách, je řetězec uzavřený. 

 Plocha – uzavřená linie nebo řetězec linií, tedy první a poslední uzel je identický. 
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 Povrch – plocha s přiřazenými hodnotami v každém jejím bodě (i vnitřních). 

 Objem (volume) – není zatím příliš používán kvůli náročnosti na výpočetní výkon. 

Navíc ve většině případů postačují předchozí geometrické objekty. [1] 

Další informace o objektu lze připojit např. pomocí atributových dat. Protože 

počítač nemůže pouze z geometrických vztahů zjistit, která linie sousedí se kterou plochou, 

je často do datového modelu zaváděna topologie. Topologie je matematický způsob, jak 

jednoznačně vyjádřit prostorové vztahy mezi jednotlivými geometrickými objekty. [1] 

 

Topologické elementy se mírně odlišují od geometrických (obr. 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2 – Topologické a geometrické elementy [9] 

 

 

4.3 RASTROVÁ REPREZENTACE 

 

Na rozdíl od vektorové reprezentace uchovává rastrová reprezentace geografická 

data jako matici buněk. Zájmovou lokalitu zobrazuje jako celek. Většinou se používá 

zejména pro reprezentaci spojitě měnících se jevů. Základním prvkem je buňka, které je 

přiřazena určitá hodnota. Jednotlivé atributy bývají uspořádány do tematických datových 

vrstev. Rozlišovací schopnost systému určuje velikost a tvar buněk matice. Velké buňky 

způsobují ztrátu informace a naopak velmi malé buňky mají za následek zvýšení 

náročnosti na výpočetní techniku a úložnou kapacitu. [9] 

 



25 

Rastrová data jsou používána především pro zobrazení, pro analýzy a modelování 

se používají především data vektorová. 

 

Buňky rastru mohou mít různé tvary. Používanými typy jsou čtvercový, 

trojúhelníkový a hexagonální (obr. 5.3). Nejčastěji se používá čtvercová mřížka, hlavně 

kvůli její kompatibilitě s běžnými datovými strukturami, vstupními a výstupními 

zařízeními i s kartézským souřadnicovým systémem. [1] 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3 – Buňky rastru [10] 

 

 

Podle způsobu dělení prostoru je rastrová reprezentace [10]: 

 pravidelná (regular) – všechny buňky mají stejnou velikost a tvar; 

 nepravidelná (irregular) – velikost i tvar buněk se liší. 

Buňky rastru dovolují jen velmi hrubou 

reprezentaci polohy a tvaru geoprvků. Bodové objekty 

reprezentují přímo jednotlivé buňky. Liniové objekty jsou 

reprezentovány řadou sousedních buněk a na závěr plošné 

objekty jsou reprezentovány množinou sousedních 

buněk. [10]  

 

Pro lepší představu uvádím rozdíl mezi prezentací 

rastrovou a vektorovou (obr. 5.4, 5.5). 

 

 

                  Obr. 5.4 – Vektor a rastr [23] 
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Obr. 5.5 – Vektorová a rastrová prezentace [24] 
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5 SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY 
 

Souřadnicový systém je nástroj k určování polohy bodu v geografickém prostoru 

(na povrchu Země). Rozlišují se dva typy souřadnicových systémů: 

 Globální souřadnicové systémy, které se snaží postihnout celý geografický 

prostor. Prostor globálního souřadnicového systému je povrch elipsoidu. 

Nevýhodou globálních souřadnicových systémů je jejich nepřesnost, lze je však 

převést do jiných systémů. V této práci je využit WGS 84 (World Geodetic System 

1984). 

 Lokální souřadnicové systémy nepostihují celý geografický prostor, ale pouze 

jeho část. Jsou přesnější než globální souřadnicové systémy. V práci je využit také 

systém S-JSTSK. 

5.1 WGS 84 

 

Jedná se o jeden ze závazných souřadnicových systému pro ČR. Referenční 

plochou je elipsoid WGS 84 (World Geodetic System). Použité kartografické zobrazení 

se nazývá UTM (Univerzální transverzální Mercatorovo). Systém má počátek v hmotném 

středu Země, jedná se tedy o geocentrický systém. V roce 1984 byla osa Z ztotožněna 

s osou rotace Země a osy X a Y leží v rovině rovníku. Počátek systému a orientace os X, 

Y, Z jsou realizovány pomocí 12 pozemských stanic se známými, velice přesnými 

souřadnicemi, které nepřetržitě monitorují dráhy družic systému GPS. [7] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1 – WGS 84 [7] 
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5.2 S-JTSK 

 

Lokální souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) 

patří v ČR také mezi závazné souřadnicové systémy. S-JTSK využívá Besselův elipsoid 

s referenčním bodem Hermannskogel, který je transformován pomocí Křovákova 

kartografického zobrazení (Dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze). 

Konformní znamená, že úhel měření v terénu odpovídá úhlu na mapě. Toto zobrazení 

zohledňuje polohu a tvar České republiky. Pro převod souřadnic mezi oběma jmenovanými 

souřadnicovými systémy lze použít různé volně dostupné softwary. Přesnost převodu 

souřadnic samozřejmě závisí na mnoha aspektech. Systém navrhl a propracoval Ing. Josef 

Křovák roku 1922. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2 – S-JTSK [7] 
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6 ZDROJE DAT PRO GIS 
 

Podkladová data pro vyhotovení GIS byla pořízena z mnoha rozdílných zdrojů. 

Vyskytují se zde jak data vektorová, tak data rastrová. Veškeré data obsažená v GIS jsou 

uvedena v příloze č. 2 včetně zdroje a data pořízení. Tyto informace se dají hodnotit jako 

tzv. metadata k datům (viz kapitola 7.4), která by měla být nedílnou součástí veškerých 

elektronických dat. 

 

U vektorových dat má každý prvek přesně definovanou polohu souřadnicemi (x, y). 

Vektorová data jsou v projektu pouze ve formátu *.shp. Ostatní vektorová data poskytnutá 

v jiných formátech, zejména ve formátu *.dgn, byla na formát *.shp převedena.  

 

Jak již bylo výše uvedeno, projekt obsahuje také data rastrová, která jsou 

charakteristická svou objemovou náročností oproti datům vektorovým. Data byla 

využívána zejména ve formátech *.tiff a *.jpg.  

 

Dále uvedu výčet použitých datových zdrojů pro vyhotovení geografického 

informačního systému. Jak již bylo řečeno, bude se jednat o data vektorová a rastrová. 

 

 

6.1 VEKTOROVÁ DATA 

 

ZABAGED a Geonames 

 

„Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální 

geografický model území České republiky (ČR). Úroveň podrobnosti a přesnosti zobrazení 

geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy České republiky 

v měřítku 1:10 000 (ZM10). ZABAGED® je součástí informačního systému zeměměřictví 

a patří mezi informační systémy veřejné správy. Je vedena v podobě bezešvé databáze pro 

celé území ČR v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým 

úřadem.“ [12] 
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„ZABAGED® je v současné době tvořen 123 typy geografických objektů 

zařazených do polohopisné nebo výškopisné části ZABAGED®. Polohopisná část 

ZABAGED® obsahuje dvourozměrně vedené (2D) prostorové informace a popisné 

informace o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, 

územních jednotkách a chráněných územích, vegetaci a povrchu a terénním reliéfu. Její 

součástí jsou i vybrané údaje o geodetických bodech na území ČR. Výškopisná část 

ZABAGED® obsahuje trojrozměrně vedené (3D) prvky terénního reliéfu a je 

reprezentovaná 3D souborem vrstevnic. Na základě potřeb uživatelů je obsah 

ZABAGED® postupně rozšiřován.“ [12] 

 

„ZABAGED® je využívána jako základní vrstva v geografických informačních 

systémech (GIS), zejména v informačních systémech veřejné správy. Je také hlavním 

datovým zdrojem pro tvorbu základních map ČR měřítek 1:10 000 až 1:100 000.“ [12] 

 

„Geonames je databází geografických jmen České republiky (ČR) na úrovni 

podrobnosti Základní mapy ČR 1:10 000 (ZM 10). Je vedena v podobě bezešvé databáze 

pro celé území ČR v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým 

úřadem. Geonames je součástí informačního systému zeměměřictví a patří mezi 

informační systémy veřejné správy.“ [12] 

 

Český úřad zeměměřický a katastrální poskytl tyto data ve formátech *.shp  

v souřadnicových systémech S-JTSK a WGS84. Pro účely diplomových či bakalářských 

pracích jsou data ZABAGED® omezena na 10 mapových listů. Nad tento rámec už se 

nejedná o bezplatné poskytnutí. Získání dat je podmíněno vyplněním žádosti potvrzené 

ústavem a zasláním na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.  

 

Turistická vektorová mapa 

 

Turistická vektorová mapa od společnosti SHOCart spol. s r.o. byla bezplatně 

poskytnuta v požadovaném výřezu ve formátu *.shp. S touto vrstvou byla spojena značná 

časová náročnost při zpracování, z důvodu kompletní klasifikace všech prvků pomocí 

kartografických pravidel. Data byla poskytnuta v souřadnicového systému S-42 a dále 

transformována do souřadnicového systému S-JTSK. Toto mapové dílo vzniklo digitalizací 
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Vojenských map v měřítku 1:50 000 a podrobným doměřováním zájmových lokalit 

dle informací Mgr. Zuzany Karlíkové ze společnosti SHOCart spol. s r.o.. 

 

Vektorová data provozovaná společností CENIA 

 

Po ústavem potvrzené žádosti poskytla Česká informační agentura životního 

prostředí vektorová data ve formátu *.shp a v souřadnicovém systému S-JTSK. Data 

nemohla být poskytnuta v požadovaném rozsahu z důvodu časové náročnosti kladené 

na zaměstnance při přípravě dat. 

 

Data je možné také zobrazovat v mapovém projektu pomocí služeb WMS serveru. 

Mapové služby Portálu veřejné správy poskytují uživatelům územně vázané, metadatově 

popsané a státem garantované informace vzniklé činností přírody nebo člověka na území 

České republiky na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Provoz služby zajišťuje právě CENIA. [13] 

 

 Digitální báze vodohospodářských dat 

 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, 

poskytl Digitální bázi vodohospodářských dat (DIBAVOD), která je referenční 

geografickou databází vytvořenou z odpovídajících vrstev ZABAGED®. Cílově je určena 

pro tvorbu tématických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a také 

tématikou ochrany vod. DIBAVOD přesností odpovídá datům ZABAGED®. Zvolené 

datové vrstvy ve formátu *.shp a v souřadnicovém systému S-JTSK byly bezplatně staženy 

z webu http://www.dibavod.cz/. [14] 

 

Digitální geografický model ČR 1:200 000 - DATA200 

 

„Databáze Data200 je digitální geografický model území České republiky (ČR), 

odpovídající přesností a stupněm generalizace měřítku 1:200 000. Data200 je zpracována 

v rozsahu celého území České republiky, vznikla na základě projektu Euro Regional Map 

(ERM) evropského sdružení civilních zeměměřických a mapových služeb 

EuroGeographics, který se realizuje ve 32 zemích Evropy. Zpracování ERM za Českou 

republiku zajišťuje Zeměměřický úřad od roku 2005.“ [12] 

http://www.dibavod.cz/
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„Databáze Data200 vychází z ERM a rozšiřuje ji o další objekty na celkem 45 typů 

objektů. Je strukturovaná do osmi tematických vrstev - administrativní hranice, vodstvo, 

doprava, sídla, geografická jména, různé objekty, vegetace a povrch a výškopis.“ [12]  

 

Vzhledem ke svému původu jsou data homogenní v rámci celé Evropy a navázaná 

na státních hranicích. Z tohoto důvodu lze data kombinovat s daty ERM ostatních států 

a získat tak velice kvalitní podklad využitelný při řešení mnoha národních, ale i také 

zahraničních projektů. [12] 

 

Od roku 2009 jsou tyto data poskytována v mnoha formátech po tématických 

vrstvách anebo jako celek pro celou ČR. Data byla poskytnuta na žádost podanou společně 

s žádostí o ZABAGED®. [12] 

 

 

6.2 RASTROVÁ DATA 

 

Císařské povinné otisky stabilního katastru 1 : 2880 – Čechy 

 

„Barevné rastrové kopie tzv. císařských povinných otisků map stabilního katastru 

Čech. Jde o mapy z let 1826 - 1843, původně určené k archivaci v Centrálním archivu 

pozemkového katastru ve Vídni, odkud byly po vzniku Československé republiky v rámci 

archivní rozluky předány do Prahy. Na rozdíl od tzv. originálních map stabilního katastru 

zachycují původní stav krajiny bez dodatečného zákresu pozdějších změn. Dodnes patří 

ze strany badatelů k nejžádanějším a nejvyužívanějším archiváliím ÚAZK (Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru). Pro území Čech je archivováno cca 8400 katastrálních map 

na zhruba 31 tisících mapových listech. V katastrálních územích, pro která se tyto mapy 

nedochovaly, jsou postupně nahrazovány originálními mapami stabilního katastru.“ [12] 

Data byla poskytnuta  na základě potvrzené žádosti zaslané ČUZK  

 

Ortofoto snímky. 

 

„Ortofoto České republiky (ČR) představuje periodicky aktualizovanou sadu 

barevných ortofot v rozměrech a kladu mapových listů Státní mapy 1:5000 (2 x 2,5 km). 
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Na ortofotu je fotografický obraz zemského povrchu překreslený tak, aby byly odstraněny 

posuny obrazu vznikající při pořízení leteckého měřického snímku. Ortofota jsou barevně 

vyrovnaná, zdánlivě bezešvá (švy jsou vedeny po přirozených liniích). V rámci 

jednotlivých pásem „Západ“, „Střed“, „Východ“ zobrazují stav území ke stejnému roku. 

Časové rozmezí stavu ortofot různých pásem je 3 roky. Podrobnost ortofota je vyjádřena 

velikostí pixelu, nejmenšího elementu fotografického obrazu. Ortofota se stavem k roku 

2008 a starší mají velikost pixelu 50 cm, ortofota se stavem k roku 2009 a 2010 mají 

velikost pixelu 25 cm.“ [12] 

 

Ortofota nacházejí stále širší uplatnění jako základní datová vrstva geografických 

informačních systémů, mapových portálů a webových aplikací. Ortofota je vhodné 

kombinovat s vektorovými daty. 

 

Český úřad zeměměřický a katastrální poskytl ortofoto snímky ve formátech *.JPG 

a souřadnicovém systému S-JTSK na základě vyplněné žádosti, potvrzené ústavem 

a zaslané na Český úřad zeměměřický a katastrální. 

  

Rastrová data provozovaná společností CENIA 

 

Společně s vektorovými daty poskytnutými společností CENIA byla poskytnuta 

i data rastrová. Jedná se o různé mapové podklady, kterými jsou například Vojenská mapa 

(poskytovaná Geografickou službou AČR), mapa II. Vojenského mapování (poskytovaná 

Ministerstvem životního prostředí ČR) anebo Automapa. 

 

Územní plány 

 

 GIS obsahuje také Územní plány města Holic a také obce Horní Ředice. Tato obec 

navazuje na katastrální území Holice v Čechách z jeho západní strany a je zahrnuta 

do zájmového území pro tvorbu databáze nemovitostí.  

 

 Územní plány jsou volně dostupné ve formátu *.pdf na webu města Holic 

(http://www.mestoholice.cz). Spolu s územním plánem byly také použity výkresy hodnot 

http://www.mestoholice.cz/
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území, problémových míst, výkresy záměrů na provedení změn v území atd. Výčet všech 

použitých výkresů je k vidění přímo v  příloze č. 1. 

 

Turistická mapa KČT v měřítku 1:50 000 – Hradecko a Pardubicko 

 

Mezi rastrové podklady byla také zahrnuta turistická mapa z edice Klubu Českých 

Turistů v měřítku 1:50 000, vydaná v letech 1995-1998 Vojenským kartografickým 

ústavem. Jedná se přesněji o lokalitu Hradecko a Pardubicko. Mapa byla naskenována 

v rozlišení 200 dpi. Hodnota dpi označuje kolik obrazových bodů, čili pixelů, je obsaženo 

v délce jednoho palce (2,54 cm). Při přepočtení této hodnoty zjistíme, že 1 pixel zobrazuje 

délku na reálném povrchu přibližně 6,5 m. 

 

 

6.3 WEB MAP SERVICE – WMS 

 

6.3.1 Základní informace 

 

WMS je webová mapová služba sloužící k publikování prostorových dat 

prostřednictvím webu. WMS server pracuje v souladu se specifikaci OGC WMS. Podle 

požadavků uživatele publikuje obsah mapového pole formou rastrového obrázku, který 

může být vizualizován do webového prohlížeče nebo jiné aplikace. [28] V našem případě 

do aplikace ArcGIS. Princip fungování je znatelný z obr. 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.1 – Princip WMS služeb [29] 
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WMS servery tedy poskytují přístup k datům, jakými jsou např. data katastru 

nemovitostí, letecké snímky a velké množství dalších. Tento přístup zajišťují do webového 

prohlížeče anebo mého softwaru. Mezi software, který umožňuje prohlížení WMS služeb, 

patří například i Google Earth. Pro využívání těchto služeb stačí tři základní kroky. 

(Obr. 7.2). 

 

1. Najít potřebný WMS server - jedná se o nalezení správné a úplné URL 

adresy požadované WMS služby. 

2. Připojit potřebné vrstvy - nalezenou adresu zadat do klienta pro zobrazování 

a vybrat potřebné vrstvy. 

3. Prohlížet data - přímé využívání mapových služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.2 – Princip využívání WMS služeb [30] 

 

 

 

Výhody: 

 

 Velkou výhodou pro vlastníky správce dat je to, že výsledkem dotazu jsou 

informace, které jsou šířeny prostřednictvím obrazových rastrových dat, čímž 

se snižuje riziko zneužití. Snadno mohou tato data také zpoplatnit. [32] 

 

 Uživatel může k těmto datům přistupovat pomocí nejrůznějších prostředků, které 

mají přístup k internetu: osobní počítač (existuje mnoho aplikací), GPS navigační 

systémy s podporou WMS, totální stanice s podporou WMS atd. [32] 

 

 Data jsou skladována na jednom centrálním místě, většinou u správce těchto dat. Je 

tedy zaručena aktuálnost a odborná správa dat. [32] 
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 Data mohou být na serveru uložena v nejrůznějších formátech, a přesto jsou 

prezentována jen v přípustných formátech. [32]  

 

 

Nevýhody: 

 

 Musí být zajištěn stálý přístup k internetu. V případě výpadku internetu v průběhu 

prohlížení se začne služba jevit jako nedostupná. [32] 

 

 Rychlost připojení k internetu by měla být taková, abychom dosáhli rychlého 

načítání dat. Vše je pak také závislé na počtu připojených WMS vrstev. [32] 

 

 Služby mají omezené měřítko pro zobrazení jejího obsahu v okně klienta. Výsledek 

zobrazení služby v okně klienta vypadá jako by služba nebyla připojena, což není 

pravda. Pouze je zobrazovací okno v takovém měřítku, pro které služba 

nezobrazuje. Pro představu se stačí zamyslet, jak by vypadala katastrální mapa 

zobrazená v měřítku 1:500 000. Jednalo by se o nečitelnou změť čar, bodů a čísel. 

Z tohoto důvodu se určité vrstvy zobrazují až od určitého měřítka.  

 

 Některé typy mapových WMS serverů se plně neřídí specifikacemi OGC, které 

zajišťují kompatibilitu. Může tedy nastat problém při pokusu připojit službu 

do určitého klienta. [32] 

 

 Velkou nevýhodou je podle mého názoru fakt, že klient získá jen obrazová data, 

na kterých nemůže bez předchozí vektorizace provádět analýzy, výběry, data 

upravovat, manipulovat s nimi atd. [32]  

 

 

6.3.2 Využitá WMS data 

 

Celý projekt byl primárně vyhotoven tak, aby se obešel bez připojení k internetu 

a mohl být využit i v přenosných zařízení bez kvalitního připojení. Veškerá hlavní 

zdrojová data jsou tedy uložena přímo na disku a nejsou získávána pomocí WMS služeb. 
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Jak již bylo výše řečeno, tento fakt má výhodu v tom, že jsou data bez předchozí 

vektorizace použitelná pro analýzy, úpravu a mnoho dalších operací.  

 

Data z WMS služeb samozřejmě celý GIS doplňují a v jednom případě mu dodávají 

i velmi důležitá data, kterými jsou katastrální mapy. ČUZK neposkytuje katastrální mapy 

ve stejné formě, jako tomu bylo u dat ZABAGED®, ortofoto atd., ale musíme se spokojit 

pouze se službou WMS. Na jednu stranu nám služba nedovoluje upravovat si KM pro 

analýzy podle našich představ, ale na stranu druhou nám zaručí aktuálnost dat, což je 

v tomto případě velice důležité. 

 

Nyní uvedu výčet použitých WMS služeb včetně jejich lokalizace pro připojení: 

 

Katastrální mapy 

WMS server: http://wms.cuzk.cz/wms.asp 

 

Vybavenost obcí 

WMS server: 
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_vybavenost_obci/mapserver/WMSServer 

 

Klimatické oblasti ČR 

WMS server: http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_klima/mapserver/WMSServer 

 

Geologická mapa 

WMS server: 
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_geolog_geomorf/mapserver/WMSServer 

 

Půdní mapa 

WMS server: http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Soil_Map 

 

Mapa radonového rizika 

WMS server: http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radon_Risk 

 

Vybavenost budov topením na uhlí v roce 2001 

WMS server: http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_uhli/mapserver/WMSServer 

 

Hydroekologická mapa ČR 

WMS server: http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG1M 

 

Stanice a zastávky 

WMS server: 
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_zeleznice_stanice/mapserver/WMSServer 

 

 

http://wms.cuzk.cz/wms.asp
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_vybavenost_obci/mapserver/WMSServer
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_klima/mapserver/WMSServer
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_geolog_geomorf/mapserver/WMSServer
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_uhli/mapserver/WMSServer
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG1M
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_zeleznice_stanice/mapserver/WMSServer
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6.4 METADATA 

 

Metadata by měla být nedílnou součástí všech digitálních dat. Jedná se vlastně 

o data o datech. Tato data pomáhají pochopit a interpretovat význam popisovaných dat.  

 

Metadata vlastně určují informační zdroje, pro něž se metadata vytvářejí, jejich 

klasifikaci, určení geografické polohy a časové reference, kvality a platnosti, shody  

s prováděcími pravidly o interoperabilitě souborů prostorových dat a služeb založených na 

prostorových datech. Dále omezení přístupu, použití a také informace o organizacích 

odpovědných za zdroj. [15, 8]  

 

Velmi důležité jsou také metadata vztahující se k vlastnímu záznamu metadat.  

Zejména kvůli sledování, jestli vytvořená metadata jsou udržována, aktualizovaná, a také 

pro určení organizace odpovídající za vedení metadat. Toto je velmi důležité zejména 

v rámci INSPIRE. [15, 8] Na odkaze [31] je uveden příklad metadat a metadat 

o metadatech pro ZABAGED® - polohopis, poskytovaný ČUZK. 

 

Příloha č. 2 obsahuje kompletní výčet všech použitých dat včetně zdrojů, ze kterých 

byla data obstarána. Dále je u každé vrstvy také zaznamenán datum pořízení. S nadsázkou 

můžeme o těchto informacích hovořit jako metadatech projektu. Kompletní metadada vždy 

udává správce či poskytovatel dat. 
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7  ZÁJMOVÁ LOKALITA 
 

Nebyl kladen nějaký speciální požadavek pro lokalitu Geografického informačního 

systému. Z tohoto důvodu byla jako zájmová lokalita zvolena oblast mého bydliště. Jedná 

se o obec Holice, ležící v Pardubickém kraji ve východních Čechách (Obr 8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.1 – Zájmová lokalita – Holice [19] 

 

Město Holice je přirozeným centrem okresu Pardubice. Holice se rozléhají u silnici 

mezi Hradcem Králové a Svitavami. Střed obce zdobí rozsáhlé náměstím a dále k Holicím 

navazuje část Staré Holice, čtvrtě Koudelka, Kamenec, Podlesí a Podhráz. Městu náleží 

katastrální území Holice v Čechách o výměře 19,69 km
2
. 

 

Město má průmyslově-zemědělský charakter a najdeme zde městský úřad, finanční, 

pracovní a sociální úřad, polikliniku s pohotovostní službou, poštovní úřad, policejní a 

hasičskou stanici. Potřebnou úroveň města dotváří síť obchodů, drobných živností, 

restauračních a ubytovacích zařízení, peněžních ústavů, školských, kulturních a 

tělovýchovných organizací. Vlakové nádraží zajišťuje napojení Holic na hlavní železniční 
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tratě. Autobusové linky směřují do blízkého okolí a samozřejmě také do mnoha větších 

měst České republiky. [16] 

 

Databáze nemovitostí a vybavení obce byla tedy vytvořena pro katastrální území 

Holice v Čechách a také pro katastrální území přímo navazující severně a západně. Jedná 

se o katastrální území Poběžovice a Horní Ředice (Obr. 8.2). GIS není katastrální hranicí 

zcela omezen. Omezení platí pouze pro databáze z důvodu náročnosti vypracování 

jednotlivých databází. Co se týče geografických podkladů, jsou obsaženy v dostatečném 

přesahu katastrálního území. Je to důležité z hlediska obchodu pro bezproblémové 

prohlížení okolí nemovitostí. Některé podklady jsou ze stejného důvodu obsaženy 

v bezešvé podobě pro celé území ČR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.2 – Zájmová lokalita – katastrální území [Příloha č. 2] 

 

Hlavním mapovým podkladem jsou data ZABAGED®. Vzhledem k těmto datům 

je většina mapových vrstev ořezána podle území obsahujícího data ZABAGED®. Jedná se 

o 9 mapových listů (13-24-19, 13-24-20, 13-24-24, 13-24-25, 13-42-04, 13-42-05, 14-13-

16, 14-13-21, 14-31-01). Jeden mapový list má velikost 2x2 km [12]. Celková rozloha 

území obsahujícího data ZABAGED® je tedy 36 km2. 
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8 TVORBA DATABÁZE 
 

Tvorbu celého GIS jsem rozdělil do tří následujících kapitol. Mezi tyto činnosti 

nepočítám samozřejmě samotné obstarávání dat, které je velice důležité a v některých 

případech problematické. Neobejde se většinou bez písemného potvrzení o nekomerčnosti 

projektu a jeho dalšího využití.  

 

8.1 TVORBA DATABÁZE NEMOVITOSTÍ 

 

Vyhotovená databáze může sloužit dvěma způsoby. Jeden z nich je již okrajově 

uveden v textu (kapitola 2.2) a dále rozveden (kapitola 14.1). Tento způsob bude tedy 

sloužit realitním kancelářím pro vhodnou selekci nemovitosti podle individuálních přání 

zákazníka.  

 

Druhý možný způsob využití databáze nemovitostí je pro potřeby odhadce. Každý 

odhadce by si měl vést databázi cen nemovitostí a zároveň také cen nájemného, kterou 

využije při stanovení obvyklé ceny. V souvislosti s cenami je samozřejmě důležité vést 

podstatné informace, které cenu ovlivňují. Mezi základní faktory ovlivňující cenu 

nemovitosti či nájemného patří lokalita a velikost nemovitosti. Následuje celá řada dalších 

informací, podle kterých se cena stanovuje (konstrukce objektu, přítomnost garáže, 

celková kvalita provedení objektu atd.).  

 

Existují také externí databáze, které je možno využít. Uvedu např. MOISES, který 

zpracovává, ukládá a také zpětně poskytuje údaje o realitním trhu, tedy o jednotlivých 

obchodech, včetně sledování vývoje nabídky a poptávky v regionu. [38] 

 

Databáze vedená určitou realitní kanceláří prostřednictvím geografického 

informačního systému má několik výhod. Jak již bylo uvedeno, GIS jsou vztaženy 

k zemskému povrchu, tedy i každý prvek databáze je přesně lokalizován. Tím dostáváme 

jeden z hlavních faktorů ovlivňující cenu nemovitosti (lokalita). Celá řada ostatních údajů, 

které ovlivňují cenu, jsou obsaženy v databázi nemovitostí (obr. 9.1). 
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Realitní kancelář využívající technologii geografických informačních systémů by 

měla k dispozici rozsáhlou databázi svých aktuálních nabídek, dřívějších nabídek včetně 

vývoje ceny každé nabídky, od ceny nadhodnocené až po cenu skutečně realizovanou. 

Informace mohou použít pro simulování vývoje trhu v čase a také k získání opravdu 

objektivních informací pro odhad ceny. Další obrovskou výhodou je celá koncepce 

a obsáhlost GIS, která zajišťuje kromě už uvedených informací také celou řadu dalších 

informací, jejichž dohledávání by mohlo být časově náročné nebo opomíjené. V GIS jsou 

všechna data součástí jednoho systému a ihned k dispozici pro potřebu realitní kanceláře 

či odhadce. GIS se tímto stává velice obsáhlou vizualizovatelnou databází, vztaženou 

k zemskému povrchu. Výčet všech možných dat, které jsou k dispozici je v příloze č. 1,2. 

 

Mezi prvními činnostmi, které jsem prováděl paralelně s obstaráváním mapových 

podkladů, byla tvorba databáze nemovitostí pro zájmovou lokalitu. Moje první vize byla 

taková, že jsem chtěl oslovit nějakou realitní kancelář ve východních Čechách a s ní dále 

spolupracovat. Využít jejich databázi nemovitostí a případně poté poskytnout GIS pro 

zkušební účely, samozřejmě s absencí dat, které nemohu dále šířit. Nakonec jsem oslovil 

všechny realitní kanceláře v pardubickém kraji a bez reakce. Jediný, kdo se zajímal 

o spolupráci, byla pardubická pobočka společnosti M&M reality holding a.s. Požadoval 

jsem výstupy z interní databáze nemovitostí, které byly bohužel nepoužitelné pro samotný 

GIS. Z tohoto důvodu byla celá databáze nemovitostí navržena s ohledem na další 

využitelnost v projektu a následně plněna daty. 

 

Nejprve byla navržena struktura databáze a jednotlivá datová pole databáze. Data 

použitá v databází se samozřejmě odvíjejí od dat podkladových. Databáze má dva základní 

zdroje informací o nemovitostech, kterými jsou web společnosti M&M reality holding a.s. 

(http://www.mmreality.cz [18]), který jsem doplnil o nemovitosti z webu 

http://www.sreality.cz [17]. Tento způsob plnění databáze byl časově náročný, 

ale vzhledem k neochotě spolupráce ze strany realitních kanceláří to byl jediný možný 

způsob. Databáze nemovitostí je vyhotovena pro výše popsané zájmové území, tedy 

katastrální území Holice v Čechách, které bylo rozšířeno o katastrální území Horní Ředice 

a Poběžovice.  

 

http://www.mmreality.cz/
http://www.sreality.cz/
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Obr. 9.1 znázorňuje výřez z databáze nemovitostí. Jedná se o databázi prodeje 

rodinných domů. Na obrázku je vidět, jaká data jsou v databázi obsažena. Jednotlivé 

položky databáze se mírně liší podle toho, zda se jedná o prodej či pronájem a také zda 

se jedná o rodinný dům, byt, komerční objekt nebo pozemek. Poslední řádky obrázku 

obsahují polohu nemovitosti, o které je řeč níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.1 – Výřez z databáze nemovitostí 

 

Důležité je zmínit, že databáze je vyhotovena ke stavu nabízených nemovitostí 

ze dne 15.12.2011. Z důvodu neustále probíhajícího obchodu s nemovitostmi není možné 

v rámci diplomové práce databázi udržovat v aktuálním stavu. Tento problém by bylo 

nutné řešit až v případě přímého komerčního využití a začlenění produktu na trh. 
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Nemovitosti byly rozděleny do sedmi základních kategorií: 

 

 Prodej bytů 

 Pronájem bytů 

 Prodej rodinných domů 

 Pronájem rodinných domů 

 Prodej komerčních prostor 

 Pronájem komerčních prostor 

 Prodej pozemků 

 

 Níže jsou uvedeny dva grafy (graf. 9.1, 9.2), které znázorňují zmiňované kategorie. 

Celkově se jedná o 86 položek. Grafy jsou pro přehlednost rozděleny na prodej a pronájem 

nemovitostí. V grafu je uveden počet prvků v databázi a také procentuální zastoupení 

v dané sekci – prodej, pronájem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 9.1 – Databáze nemovitostí - prodej 
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Graf. 9.2 – Databáze nemovitostí – pronájem 

 

Jak již vyplývá z kapitoly 4.1, je nutné přiřadit databázi, respektive každému prvku 

databáze, svoji odpovídající polohu na zemském povrchu. Realitní kanceláře většinou 

neudávají přesnou adresu nabízené nemovitosti, bylo tedy nutné tyto informace zjistit. 

Důvody realitních kanceláří pro neúplnost polohy jsou z obchodního hlediska více než 

zřejmé.  

 

Zjištění polohy nemovitosti a její zaměření probíhalo následujícím způsobem. 

Pomocí jednotlivých fotografií a také většinou udávané ulice nebo části obce byla 

nemovitost fyzicky nalezena. Měření polohy bylo prováděno pomocí příručního přístroje 

GPS Garmin etrex Legend. Měřeny byly zeměpisné souřadnice WGS-84 na elipsoidu 

WGS-84. Všechny naměřené body v souřadnicovém systému WGS-84 bylo potřeba 

transformovat do souřadnicového systému S-JTSK. Pro transformaci souřadnic 

do souřadného systému S-JTSK byl zvolen výpočetní software WGS84toSJTSK. Tento 

software je volně dostupný na internetu [25]. Využívá globálního transformačního klíče 

pro ČR. Přesnost transformace souřadnic, závisející také na transformačním klíči, je 

pro potřeby GIS zcela postačující a vhodná. Po transformaci proběhlo ověření polohy 

nemovitostí přímo v softwaru ArcGIS. Kontrolovala se změřená poloha v rámci ortofoto 

snímků. 

Databáze nemovitostí - PRONÁJEM
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8.2 TVORBA DATABÁZE VYBAVENÍ OBCE 

 

Pro geografický informační systém byla také vyhotovena databáze zájmových 

prvků. Zájmovými prvky se rozumí souhrny informací, které mohou případně ovlivňovat 

potencionálního zákazníka při výběru nemovitosti anebo prvky, které budou ryze 

informačního charakteru. Důraz při výběru prvků databáze byl tedy kladen na informace 

potřebné pro potencionálního zákazníka či pro realitní kancelář pro lepší orientaci 

či úpravu nabídky vůči vybavení obce v okolí nemovitosti. Mezi sbírané informace patří 

například: informace o restauračních zařízeních, obchodech, bankách, poště, lékaři 

a ostatních službách obce. 

 

 Sběr dat probíhal 19. 12. 2011 až 15. 1. 2012. Informace pro naplnění této databáze 

byly získávány z internetu a pomocí místního šetření přímo v terénu. Pro určování polohy 

sloužil opět příruční přístroj Garmin etrex Legend.  

 

Při tvorbě této databáze byla, na rozdíl od polohy nemovitostí, poloha ve většině 

případů známá. Informace o poloze se dají dohledat na webech restaurací, obchodů, pošt 

atd. Ve většině případů byla poloha známá i z vlastní zkušenosti, protože, jak již bylo 

řečeno, jedná se o lokalitu mého bydliště. Z tohoto důvodu bylo dohledání polohy oproti 

nemovitostem jednodušší a k určování polohy byl také využit web IZGARD [33], který je 

zaštitován Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem se sídlem 

v Dobrušce. 

 

IZGARD je součástí Digitálního vojenského informačního systému o území 

(DVISÚ). Je to internetový mapový server, jehož posláním je poskytnout uživatelům 

kontinuální on-line přístup k nejaktuálnějším rastrovým i vektorovým geografickým datům 

[34]. 

 

Stejně jako tomu bylo u tvorby databáze nemovitostí i tvorba této databáze byla 

časově značně náročná. Její stav je zafixovaný k datu, při kterém probíhal sběr těchto 

informací. Databáze prvků byla rozdělena na několik zájmových okruhů. Níže je uveden 

výčet všech zájmových okruhů vyhotovené databáze: 
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 Prvky obce 

 Školství 

 Sportoviště 

 Kulturní prvky 

 Autoservis 

 Koupaliště 

 Hospody, bary 

 Restaurační zařízení 

 Ubytovací zařízení 

 Obchody 

 

Každý okruh zájmových prvků zahrnuje velké množství informací, mezi které patří 

adresa, otevírací doba provozovny, telefon do provozovny, webová adresa a případně 

fotografie. Obr. 9.3 znázorňuje informace obsažené v databázi restauračních zařízení. 

 

Obr. 9.3 – Databáze zájmových prvků – restaurační zařízení 
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9 TVORBA PROJEKTU 
 

Následující kapitola zjednodušeně uvádí některé postupy, které byly využity při 

tvorbě GIS. Před začátkem tvorby projektu je velice důležité si přehledně uspořádat 

veškerá data pro GIS do složek. ArcGIS čerpá data z těchto složek a každé přejmenování 

nebo přesunutí zdrojového souboru či složky, ve které je zdrojový soubor obsažen, má 

za následek chybu. Software tímto ztratil cestu ke zdrojovým datům a dále nemůže vrstvu 

zobrazovat. Cesta ke zdroji musí být opět nadefinována anebo zdrojová data vrácena 

či přejmenována do původního stavu. Tento fakt je velice důležitý i pro samotného 

uživatele. 

 

9.1 VKLÁDÁNÍ DAT 

 

Celý GIS je vyhotoven v souřadnicovém systému S-JTSK, a proto musí být tento 

systém nastaven v založeném projektu už od samého začátku jakékoliv tvorby. Je to velice 

důležité z hlediska polohy dat v prostoru a jejich následné polohové totožnosti. Přesný 

název použitého souřadnicového systému, který je možno vybrat přímo ze softwaru, je     

S-JTSK_Krovak_East_North. Tento systém se nachází ve složkách Projected Coordinate 

system > National Grids. Toto považuji za velice důležité, protože bychom nemohli dále 

pracovat bez nadefinovaného souřadnicového systému. 

 

Některá data v sobě nesou také údaje o souřadnicovém systému a přesné poloze 

v prostoru. Pro příklad uvedu už zmiňovaný formát *.shp (shape file). Je to jednoduchý 

datový formát, vyvinutý společností ESRI. Skládá se z dalších povinných souborů, které 

s ním bezprostředně souvisí a bez kterých nemůže fungovat. Název souboru u těchto dat 

zůstává stejný, mění se pouze koncovka souboru. V softwaru ArcGIS působí shape file 

jako jeden celek, a proto není problém s jeho manipulací, i když se skládá z více částí. 

 

Celkově se formát skládá z těchto povinných souborů [35]: 

 *.shp – samostatný hlavní soubor s geodety, 

 *.shx – indexový soubor, 

 *.dbf – soubor s atributy – popisná data. 
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Mezi nepovinné patří [35]: 

 *prj – zdrojový souřadnicový systém a poloha, 

 *.sbn a *.sbx – prostorové indexy prvků, 

 a další. 

 

V geografickém informačním systému se vyskytovala i data, která s sebou nesla 

také soubory definující souřadnicový systém S-JTSK (tedy stejný souřadnicový systém, 

jako je tomu u celého projektu) a polohu v prostoru. Tato data jsou bezproblémově vložena 

do softwaru bez potřeby transformací. Mezi tato data patří například ZABAGED®, data 

DIBAVOD a vektorová data od společnosti CENIA. 

 

 

9.2 TRANSFORMACE DAT 

 

V případě, že vektorová data ve formátu shape file měla nadefinovaný 

souřadnicový systém a polohu, ale bohužel v jiném souřadnicovém systému, než který je 

použit v projektu, musela být použita transformace. Mezi souřadnicové systémy 

vyskytující se kromě S-JTSK patřil např. systém S-42, označovaný v ArcGISu - Pulkovo 

1942 GK Zone 3. Tento souřadnicový systém má definovaný např. vektorová turistická 

mapa od společnosti SHOCart, spol. s.r.o. 

 

Pro transformaci je využita Helmertova sedmi-prvková transformace s přesností 

přibližně 1m [8], což je plně postačující pro potřeby geografických informačních systémů. 

 

Poslední možností pro vkládání dat do projektu je situace, kdy vkládaná data 

nemají definovaný žádný souřadnicový systém a tím pádem ani polohu v prostoru. Jedná 

se zejména o data rastrové podoby, naskenovaná anebo v této podobě přímo poskytnutá 

od správce či poskytovatele dat. Např.: Turistická mapa KČT, Císařské otisky atd..  

 

U těchto dat postupujeme následovně. Nejprve nadefinujeme souřadnicový systém. 

Pro projekt byl tedy zvolen systém S-JTSK a poté byla data do projektu přidána. Jelikož 

nebyla předem definována poloha v prostoru, data se zobrazí nekorektně. Jejich poloha 
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neodpovídá poloze, kterou by měla ve skutečnosti mít. Tento problém byl řešen opět 

transformací, jen s rozdílem, že transformační parametry bylo nutné navolit. 

 

Volba transformačních parametrů je závislá na podkladech, které máme k dispozici. 

Vždy se jedná o nalezení dostačujícího počtu bodů na podkladu, který chceme 

transformovat, a těch samých bodů na podkladu, který je již správně umístěný v prostoru 

a má nadefinovaný vhodný souřadnicový systém. Tyto body nazýváme identické. 

K transformaci dochází už při nadefinování dvou identických bodů, ovšem pro přesnost 

celé transformace je lepší využít většího počtu identických bodů. Přesnost transformace je 

také závislá na počtu identických bodů, důkladném obklopení zájmového území, 

identickými body a také vhodné konstelace těchto bodů. Nedoporučují se identické body 

například v jedné linii, mimo zájmové území atd. 

 

Po transformaci je nutné provést kontrolu pohledovým způsobem a porovnat 

transformovaný podklad s daty vhodné přesnosti již vedenými v souřadnicovém systému 

S-JTSK. Pro tuto kontrolu jsou většinou vhodná data ZABAGED®, vše se ovšem odvíjí 

od konkrétní situace a také od pokladových dat. 

 

Stejně jako je tomu u formátu shape file, který může vlastnit doplňující soubory 

nesoucí informaci o souřadnicovém systému a poloze v prostoru, je tomu i u rastrových 

formátů. Po transformaci rastrového podkladu ve formátu např. *.jpg, dojde k vytvoření 

souborů *jgw a *.aux. Soubor *jwg obsahuje informace o umístění v prostoru 

souřadnicového systému, který je definovaný souborem *.aux. Pro transformaci je důležité 

dále s těmito třemi soubory nakládat jako s jedním celkem. 

 

 

9.3 GRAFICKÁ VIZUALIZACE DAT 

 

Úprava dat spočívala v celé řadě úkonů a pracovních postupů. Jednalo se o časově 

nejnáročnější pasáž celé diplomové práce. K samotnému zvládnutí byla potřebná znalost 

použitého softwaru, který jsem již uživatelsky zvládl v předchozích letech. Přesto jsem se 

často setkával s problémy, které bylo nutné řešit pomocí uživatelských příruček nebo 

na uživatelských webech věnujících se dané problematice. 
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Jedním z počátečních a základních úkonů byla klasifikace a následná vizualizace 

dat ve vhodném znakovém a barevném provedení. Až na malé výjimky byla veškerá 

poskytnutá vektorová data bez znakového klíče. Znakový klíč by napomohl přiřadit 

jednotlivým prvkům (body, linie, plochy) jejich správnou barvu, tloušťku či znak 

pro bodové prvky. Z tohoto důvodu bylo při volbě jednotlivých barev, znaků a linií 

přihlíženo ke všeobecným kartografickým pravidlům. Kartografická pravidla jsou velice 

rozsáhlá, ale přitom vychází z přirozeného lidského vnímání, inženýrské psychologie, 

semiologie (nauky o znacích) atd. 

 

Pro lepší představu uvedu příklad: Pro vizualizaci plochy lesního pozemku se 

předpokládá zelená barva. Uživateli bude při pohledu na mapu okamžitě zřejmé, že zelená 

barva označuje les, louku, nebo nějaký přírodní pozemek. Kdybychom stejnou plochu 

vizualizovali např. šedou barvou, dojem lesu nebo louky by tato plocha na první pohled 

pochopitelně už nevyvolávala. 

 

Na obr. 10.1 je znázorněna grafická vizualizace vektorových dat, poskytnutých 

společností SHOCart spol. s r.o.. 

 

Obr. 10.1 – Grafická vizualizace vektorových dat (SHOCart spol. s r.o.) [Příloha č. 2] 
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Obrázek 10.2 zobrazuje kombinaci ukázkových pěti datových podkladů, ke kterým 

může být přihlíženo při výběru nemovitosti. Jako podkladová vrstva slouží ortofoto snímek 

a dále jsou nad podkladovou vrstvou vizualizované další následující vrstvy: 

 

 Hluková mapa silnice – zobrazující hlavní silnici z Hradce Králové 

do Vysokého Mýta, prochází přímo městem Holice. Navržená barevná 

stupnice vymezuje jednotlivé hlukové intervaly. 

 Sčítání dopravy – tato vrstva zobrazuje frekventovanost silniční dopravy 

na významných silnicích v kraji. Nepodařilo se mi bohužel obstarat novější 

data, ale i přesto mohou data posloužit pro představu frekventovanosti. 

S rostoucí automobilovou dopravou se dá předpokládat frekventovanost 

na silnicích ještě větší. Barevné rozvržení opět vymezuje jednotlivé 

intervaly. 

 Evidovaná kontaminovaná místa – vrstva zobrazuje evidované 

kontaminované objekty a také skládky. 

 Letová trať – liniový prvek zobrazující letovou trať probíhající přímo 

nad centrem města Holice. 

 

 

Obr. 10.2 – Kombinace datových vrstev [Příloha č. 2] 
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Geografický informační systém obsahuje celou řadu datových vrstev, které mohou 

více či méně posloužit potencionálnímu zájemci o nemovitost nebo realitní kanceláři. 

Bohužel v této práci není prostor všechna tato data tímto způsobem prezentovat, a proto je 

vhodné si data prohlédnout přímo v GIS, který je v příloze č. 9 na DVD. 
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10 DATABÁZE V GIS  
 

V následující kapitole přiblížím pracovní postupy, které byly realizovány 

s vyhotovenými databázemi pro využitelnost v geografickém informačním systému.  

 

10.1 DATABÁZE NEMOVITOSTÍ 

 

Předem připravená databáze nemovitostí sloužila jako vstupní data pro vyhotovení 

datové vrstvy do geografického informačního systému. Touto datovou vrstvou byla 

samotná databáze, která rozdělovala nemovitosti na prodávané a pronajímané nemovitosti. 

Jedním z prvních úkolů byla tvorba samotné databáze a celkové struktury 

pro bezproblémové zobrazení v GIS, již popsáno v kapitole 9.1.  

 

Dalším krokem bylo vytvoření bodového shape filu z předem připravené databáze. 

Pro získání polohy v prostoru byla při tvorbě shape filu použita data v polích označených 

JTSK_-X_[m] a JTSK_-Y_[m]. Tato pole obsahují souřadnice polohy jednotlivých 

nemovitostí jen s tím rozdílem, že před každou souřadnicí je znaménko mínus. Obr. 11.1 

znázorňuje rozdíl mezi jednotlivými souřadnicemi. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.1 – Souřadnice nemovitostí 

 

Důvod záporného znaménka před souřadnicemi je následující. Souřadnicový 

systém S-JTSK je definovaný ve třetím kvadrantu kladnými souřadnicemi a prohozenými 

souřadnicovými osami (kapitola 6.2). Tedy kladný směr osy X směřuje dolů a kladný směr 

osy Y směřuje doleva. ArcGIS a celkově většina CAD systémů pracuje s běžnými 

souřadnicovými osami, které známe z matematiky, fyziky atd., kdy kladná osa X směřuje 

doprava a kladná osa Y směřuje nahoru. Z tohoto důvodu je potřeba při vytváření 

bodového shape filu čerpat ze souřadnice se záporným znaménkem a souřadnice ještě 

prohodit z důvodu změny souřadnicových os v systému S-JTSK. 
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Po vytvoření shape filu bylo důležité navolit jednotlivým nemovitostem bodové 

mapové znaky, které by je jednoznačně charakterizovaly v prostoru. Opět se tu setkáváme 

s kartografickými pravidly ve smyslu vhodného bodového znaku pro jednotlivé 

nemovitosti. Uživatel si pod bodovým znakem vyobrazujícím např. auto v červeném 

rámečku zcela určitě nepředstaví např. prodej rodinného domu. Návrh bodových znaků 

pro jednotlivé typy ukazuje obr. 11.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.2 – Bodové znaky nemovitostí 

 

Pro zobrazení doplňujících informací o obci byla vytvořena databáze základních 

informací o obci (obr. 11. 3). Z důvodu jednoduchosti a udržovatelnosti je tato databáze 

vedena odděleně a informace nejsou přímo součástí databáze nemovitostí.  

 

Obr. 11.3 – Ukázka základních informacích o obci 

 

Databáze základních informací o obci je s databází nemovitostí propojena pomocí 

vztahu spojení (Join), které vyjadřuje databázový vztah 1:1 a nebo také v našem případě 



56 

využitý vztah N:1. Vztah N:1 vyjadřuje, že více nemovitostem náleží jedna příslušná obec. 

Mezi další databázové vztahy patří 1:N a M:N, které patří mezi vztahy relační (Relate). 

 

Vyhotovena byla také jedna vzorová nemovitost, ke které byl přidán videozáznam 

prezentující celou nemovitost (obr. 11.4). Hlavní myšlenka této videoprezentace byla 

taková, že by si případný zájemce mohl dálkově prohlédnout nemovitost a případně ji 

rovnou vyloučit ze svého výběru či se utvrdit v osobní prohlídce. Tato možnost by byla, 

podle mého názoru, ze strany zákazníků vítanou možností. Videoprezentací ušetří čas, 

který by strávili cestou a prohlídkou nemovitosti, která je na první pohled např. dispozičně 

nezaujme. Fotografie mají podobný význam, ale pomocí videozáznamu získáme lepší 

prostorovou představu. Do budoucna by bylo velkým přínosem, kdyby realitní kanceláře 

tyto videozáznamy pořizovaly společně s fotografiemi nabízených objektů. 

 

Každý bodový znak funguje interaktivně. Požadavkem na informace o vybrané 

nemovitosti v mapě se zobrazí informační tabulka, která ukazuje všechny informace 

o nemovitosti definované v databázi nemovitostí včetně základních informací o obci 

z připojené databáze. Obě tyto databáze jsou jednoduše udržovatelné pro přidání či 

odebrání nemovitosti anebo pro případné změny v jednotlivých údajích o nemovitostech. 

Na obr. 11.5 je znázorněna nemovitosti a její informace ze zdrojové databáze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.4 – Ukázka informací s odkazem na videoprezentaci [39] 
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Obr. 11.5 – Ukázka informací o rodinném domě [12;16;17;Příloha č. 2] 
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10.2 DATABÁZE ZÁJMOVÝCH PRVKŮ 

 

Stejným způsobem, jakým vznikala datová vrstva databáze nemovitostí, byla 

vytvořena i vrstva zájmových prvků obce. Jako podkladová databáze tedy sloužila 

vytvořená databáze zájmových prvků. Výrazný rozdíl mezi databázemi je ten, že tato 

databáze je celkem rozsáhlejšího charakteru, obsahuje celou řadu informací, které mohou 

zajímat potencionálního zákazníka či realitní kancelář. Pří vizualizaci bylo často využíváno 

klasifikace podle předem navržených identifikátorů. Po klasifikaci a setřídění do vhodných 

skupin prvků následovalo přiřazování mapových znaků, opět bylo přihlíženo 

ke kartografickým pravidlům (obr. 11.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.6 – Bodové znaky zájmových prvků 

 

K této datové vrstvě je na rozdíl od datové vrstvy s nemovitostmi připojena nejen 

databáze základních informací o obci, ale také tabulka, která jednoznačně určuje informace 

o tom, kdy byla data získána a kdo jednotlivá data vyhotovil. Tento způsob identifikace dat 

je vhodný k přehledu o aktuálnosti dat a jejímu zpracovateli. Následující obrázek 

(obr. 11.7) ukazuje zájmové prvky společně s ortofoto snímkem. 
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Obr. 11.7 – Zájmové prvky s ortofoto snímkem [Příloha č.2] 
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11 DIGITÁLNÍ MODEL TERÉNU A ANALÝZY TERÉNU 
 

11.1 DIGITÁLNÍ MODEL TERÉNU 

 

Digitálním modelem terénu (DMT) je geometrický popis terénu. Tento popis terénu 

umožňuje ve spojení s polohopisnými informacemi vytvořit prostorový model území. 

Je možné na něm zkoumat různé jevy závislé na výškové členitosti krajiny, hledat místa 

s největším sklonem, vrcholy nebo údolnice. Lze také definovat místa viditelná z určitého 

bodu anebo hledat ideální místo pro rozhlednu. [27] Z tohoto důvodů je DMT základním 

nástrojem pro plánování radiového signálu, protože terénní nerovnosti, výkopy a násypy 

značně ovlivňují šíření signálu. 

 

Většinu terénních ploch lze charakterizovat jako funkci polohopisných souřadnic  

x, y a ke každé přiřazenou jednu výškovou složku z. Popis terénu se většinou provádí 

rozdělením celé plochy na menší části, které se dají jednodušeji geometricky popsat. 

Z hlediska charakteristik jednotlivých dílčích ploch se rozlišují následující typy [27]:  

 

 Polyedrický - polyedrický model je charakterizován trojúhelníkovými 

elementárními ploškami, které k sobě přiléhají. [27] Polyedrická metoda byla 

použita pro tvorbu DMT a dalo by se říci, že se jedná o nejrozšířenější metodu. 

Velká výhodou je její variabilita a dokonalé přizpůsobení se terénu. (Obr. 12.1)   

 

Obr. 12.1 – Polyedrický model 
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 Plátový - plátový model předpokládá, že se povrch rozdělí na nepravidelné, křivé 

plochy trojúhelníkového nebo čtyřúhelníkového tvaru. Hranice dělení se vedou 

po výrazných zlomech. [27] 

 

 Rastrový - tento model je dán množinou elementárních ploch pravidelného rastru. 

Obvykle se jedná o čtyřúhelníky. [27] 

 

Přesnost celého DMT terénu je samozřejmě závislá na přesnosti dat, ze kterých 

je model tvořen. Pro tvorbu DMT byla použita data ZABAGED® - výškopis - 

3D vrstevnice. Základní interval vrstevnic je 5; 2 nebo 1 m v závislosti na charakteru 

území. [12] Tento základní interval je dále doplněn dalšími výškopisnými prvky 

pro detailní vystižení terénu. 

 

Následující obrázek znázorňuje DMT s barevnou hypsometrií rozdělující jednotlivé 

výškové stupně (obr 12.2). Dále je znázorněno vodstvo společně s návrhem záplavové 

oblasti stoleté vody, zobrazené červenou barvou. 

 

 

Obr. 12.2 – DMT a vodstvo [Příloha č.2] 

 

 

 

11.2 ZÁKLADNÍ ANALÝZY TERÉNU 

 

 

Na základě výše uvedených výškových podkladů ZABAGED® bylo dále 

vyhotoveno několik základních analýz povrchu. Společně s DMT byl vytvořen model 
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sklonovitosti terénu (obr. 12.3) a model rozdělující terén na plochy s různou orientací 

ke světovým stranám (obr. 12.4). Oba tyto modely jsou využity při konkrétních analýzách 

pro simulaci určitého prodeje nemovitosti. Konkrétní analýzy jsou rozebrány níže 

(kapitola 14.2). Mezi další modely terénu patří stínovaný reliéf, který je využíván 

pro dodání plasticity povrchu. 

 

Obr. 12.3 – Sklony svahů [Příloha č.2] 

 

 

 

 

Obr. 12.4 – Orientace ke světovým stranám [Příloha č.2] 
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12 ROZTŘÍDĚNÍ DAT 
 

Jelikož geografický informační systém obsahuje množství mapových podkladů, 

bylo nutné tyto data přehledně roztřídit pro rychlejší orientaci. 

 

Geografický informační systém obsahuje celkem sedm hlavních skupin, které 

obsahují strukturované skupiny dat (obr. 13.1). Jedná se o následující skupiny, které jsou 

uvedeny stejným způsobem, jakým jsou obsaženy v GIS: 

 

 Zájmové území – obsahuje hranice zájmového území vymezeného pro GIS a dále 

hranice ČR a krajů. Tato vrstva slouží zejména pro identifikaci zájmového území 

v rámci celé ČR. 

 

 Stínovaný reliéf pro dodání plasticity povrchu – jedná se o stínovaný reliéf 

terénu, který byl vytvořen z výškových dat ZABAGED® a je prezentován s 60% 

transparentností. Tato vrstva je uvedena mezi základními skupinami z jediného 

důvodu - slouží k dodání plasticity jednotlivých vrstev a tím, že se nachází mezi 

hlavními skupinami, je snadno přístupná. 

 

 

 Hlavní data – do této skupiny patří veškerá data, která mohou sloužit k obchodu 

s nemovitostmi a přitom nezahlcují uživatele množstvím doplňkových dat. Jedná 

se zejména o databáze nemovitostí a zájmových prvků obce, katastrální mapy, 

ortofoto snímky, územní plány, informace o životním prostředí, záplavových 

územích atd. 

 

 Doplňková data – většina dat, která nebyla obsažena ve skupině Hlavní data, 

se nachází v této skupině. Jedná se především o data, která mohou doplnit 

informace  z výše uvedené skupiny. Nachází se zde data o geologii, klimatických 

oblastech, turistice atd. Obsažena jsou také data ZABAGED®. 
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 Historická data – tato skupina je pro samotný geografický informační systém 

spíše zbytečná, ale i přesto je zde uvedena pro případné zájemce o Císařské otisky 

a mapy II. Vojenského mapování. 

 

 Digitální model terénu a základní analýzy terénu – v této skupině je obsažen, jak 

již podle názvu vyplývá, digitální model terénu, který je uveden pro celé území ČR, 

a pak také podrobný pro území zájmové lokality. Dále skupina obsahuje základní 

analýzy terénu, kterými jsou sklony svahů a také orientace ke světovým stranám. 

 

 Analýzy – na závěr je uvedena skupina, která obsahuje tři ukázkové možnosti 

analýz prováděných geografickým informačním systémem. Jsou zde uvedeny 

výsledné vrstvy jednotlivých analýz včetně prvků, které vedly k jejich vytvoření. 

 

Obr. 13.1 – Základní skupiny dat s podskupinami 
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13 VYHLEDÁVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A ANALÝZY 
 

13.1 VYHLEDÁVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

 

Tato kapitola se zabývá dotazováním na vyhotovenou databázi nemovitostí 

pro výběr vhodné nemovitosti pro zákazníka. Dotazováním na konkrétní nemovitost 

je myšlena filtrace databáze dle zadaných kritérií. Tento proces je řešen pomocí SQL 

dotazů. 

 

Sestavení kompletního SQL dotazu by bylo pro nezkušeného uživatele většinou 

nemožné, a proto ArcGIS nabízí k tomuto účelu funkci zvanou Select By Atributes. Pomocí 

této funkce je velice jednoduché sestavit SQL dotaz podle jednotlivých přání zákazníka.  

 

Následně uvedu vzorový případ. Zákazník si přeje koupit nemovitost. Zajímá 

se o rodinné domy na prodej. Požaduje dispozici nejméně 3+1, cena do 2 300 000 Kč 

včetně provize pro realitní kancelář. Konstrukci domu cihlovou a také přítomnost garáže. 

Na základě těchto kritérií je v uživatelském prostředí funkce sestaven jednoduchým 

způsobem dotaz na databázi. Dotaz vypadá následovně: 

 

SELECT * FROM rd_prodej_OBCE WHERE:"rd_prodej.DISPOZICE" = '3+1' AND 

"rd_prodej.CENA_KC_" <= '2300000' AND "rd_prodej.VC_PROVIZ" = 'ANO' AND 

"rd_prodej.KONSTRUK" = 'Cihlová' AND "rd_prodej.GARAZ" = 'ANO'. 

 

Po aplikaci dotazu dojde v geografickém informačním systému k označení všech 

nemovitostí odpovídajících zadaným kritériím. V tomto případě se jedná pouze o jednu 

nemovitost (obr. 14.1). Zákazník si může prohlédnout jednotlivé informace poskytované 

v databázi a také velké množství mapových podkladů širokého okolí nemovitosti. 

K dispozici má informace o nemovitosti, fotografie, případnou videoprezentaci a řadu 

mapových podkladů o dopravě, životním prostředí, digitální model terénu, model 

sklonovitosti atd. Tento způsob výběru nemovitosti by měl případnému zájemci ušetřit čas 

objížděním nemovitostí a zajistit o nemovitosti širší informovanost, než která 

se mu dostává z běžných nabídek. 
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Obr. 14.1 – Výsledek SQL dotazu na databázi [Příloha č.2] 

 

 

Další typem přímého dotazování na databázi může být prostorový dotaz. Tento typ 

dotazu může být uplatněn v případech, kdy je např. zájmová nemovitost závislá 

na vzdálenosti k obchodu s potravinami nebo k lékařské pomoci. V tomto případě 

se o zadání kritérií opět v GIS označí nemovitosti odpovídající dotazu. Variabilita 

možných dotazů je velká a není problém jejich kombinování. 

 

Prostorový dotaz může být také uplatněn v případě využití GIS v nějakém 

přenosném zařízení obsahujícím GPS přijímač. Poté není problém si vyhledat nejbližší 

nemovitost se zadanými parametry od polohy, kde se právě nacházíme, včetně zobrazení 

cesty k nemovitosti. Nebo vyhledání další nejbližší, vyhovující nemovitosti. Možností 

použití je opravdu mnoho. 
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13.2 ANALÝZY 

 

V následující kapitole jsou uvedeny rozsáhlejší analýzy, skládající se z více po sobě 

jdoucích úkonů, které mají za cíl vyhovět rozsáhlému množství dotazů a kritérií. Existuje 

celá řada možností pro jednotlivé analýzy. Vše se vždy odvíjí od konkrétních požadavků 

na analýzu, možností softwaru a samozřejmě také datových podkladů důležitých 

pro vyhotovení analýzy. 

 

 

13.2.1 Analýza č. 1 

 

První z analýz se zabývá jak hydrologií, tak samozřejmě jinými prvky pro větší 

obsahovost analýzy. Jak již bylo řečeno výše, každá analýza je originálem. Vyhotovuje 

se podle jiných kritériích, pro jiná území, za jiným účelem a z jiných zdrojových dat. Vždy 

je ovšem důležité splnit veškeré podmínky a nalézt správnou lokalitu, prvek či zájmovou 

veličinu. 

 

 

U této analýzy byla simulována následující kritéria pro nalezení vhodné lokality: 

 Lokalita nacházející se mimo záplavové území 100leté vody. 

 Lokalita vzdálená minimálně 500 m od vodních toků. 

 Lokalita vzdálená minimálně 200 m od lesů. 

 Lokalita kde hluk od silniční dopravy nepřesáhne v noci 51 dB. 

 Lokalita se vzdáleností 1500 m do obchodu s potravinami. 

 

 

Podrobný postup analýzy znázorňuje obr. 14.2. Nejprve byla vytvořena obalová 

křivka ve vzdálenosti 500 m od vodních toků a 200 m od lesů. Poté proběhlo sloučení 

obalových křivek vodních toků a lesů s předem upravenými daty záplavového území 

100leté vody a také hlukovou mapou, kde byla provedena úprava pro hlukovou oblast 

s hlučností více než 51 dB. Dále byly z databáze zájmových prvků separovány obchody 

s potravinami do vlastního shape filu a vyhotovena dostupnost do obchodu do vzdálenosti 
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1500 m. Nakonec byly oblasti sjednoceny do jedné vrstvy, která vyjadřuje plochu 

nevyhovující zadaným kritériím. Tuto vrstvu je možné zobrazit společně s jakýmikoliv 

mapovými podklady, které nás zajímají, a také s databázemi nemovitostí.  

 

 

 

Obr. 14.2 – Schéma analýzy č. 1 

 

 

 

Na obr. 14.3 je znázorněna plocha nevyhovující zadaným kritériím společně 

s ortofoto snímkem a databází nemovitostí. Plocha je zobrazena šedou barvou s 60% 

transparentností, aby byla možnost vidět i nevyhovující prvky. Transparentnost 

lze samozřejmě měnit podle požadavků, stejně jako je tomu u každé vrstvy geografického 

informačního systému. Z obrázku je tedy na první pohled zřejmé, které objekty databáze 

jsou vyhovující a které ne. S využitím katastrálních map a územních plánu je možné dále 

hledat např. vhodnou parcelu pro výstavbu. 
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Obr. 14.3 – Výsledek analýzy č. 1 [Příloha č. 2] 

 

13.2.2 Analýza č. 2 

 

Druhá ze simulovaných analýz byla založena na jiných vstupních datech než 

analýza první. Tato analýza využívá zejména informací, které poskytuje digitální model 

terénu, a také informací základních analýz terénu, kterými jsou sklonovitost terénu 

a orientace ke světovým stranám. Do analýzy je také zapojen letový koridor. Možností 

využití analýza je spousta. Může simulovat nalezení vhodné polohy rodinného domu 

z nabídky nemovitostí dle zadaných kritérií anebo může např. sloužit pro nalezení 

vhodného pozemku pro výstavbu nového domu.  

 

Pro tuto analýzu byla požadována následující kritéria: 

 Oblast s polohou do maximální výšky 260 m n. m.  

 Oblast se svažitostí terénu do 4 °. 

 Oblast, která nebude mít orientaci terénu na sever, severovýchod a severozápad. 
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 V poslední řadě oblast, která bude vzdálená horizontálně 400 m od svislého 

průmětu letového koridoru na zemský povrch. S ohledem na hlučnost cestovních 

letadel využívajících nedaleké letiště v Pardubicích by hodnota vzdálenosti 

od letového koridoru měla být značně větší, ale pro ukázkovou simulaci je 400 m 

postačujících. 

 

Následující obrázek (obr. 14.4) zobrazuje najednou všechny čtyři kritéria. 

Jednotlivé vrstvy byly upraveny do tohoto stavu, aby bylo jasně viditelné, které oblasti 

jsou nevhodné a které splňují kritéria. V každé vrstvě jsou červenou barvou vyjádřeny 

oblasti, které nesplňují zadaná kritéria. Zelená a žlutá barva vyjadřuje vhodné oblasti 

dle kritérií. Pro názornost byly vrstvy prostorově vizualizovány a výškově odsazeny. 

 

 

 

 

Obr. 14.4 – Analýza č. 2 – prostorová vizualizace [Příloha č.2] 

 

 

Dále je uveden obrázek (obr. 14.5), který zobrazuje výše uvedené vrstvy jako jeden 

celek ve 2D prostoru. Jednotlivým vrstvám je dodáno určité procento transparentnosti, 

abychom dosáhli viditelnosti všech vrstev najednou. Společně s vrstvami je také zobrazena 

databáze nemovitostí (prodej rodinných domů a pozemků). Uvedený výřez ukazuje 

nemovitost, jejíž poloha splňuje požadované parametry. 
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Obr. 14.5 – Analýza č.2 – vrstvy a databáze [Příloha č. 2] 

 

13.2.3 Analýza č. 3 

 

Poslední analýza je zaměřena zejména na kontaminované oblasti, sklady a objekty 

a také je zohledněna vzdálenost do centra města. Za centrum města je považováno náměstí 

města Holice. 

 

Požadovaná kritéria vypadají následovně: 

 Oblast se vzdáleností minimálně 500 m od kontaminovaných objektů. 

 Oblast se vzdáleností minimálně 500 m od kontaminovaných skladů. 

 Oblast se vzdáleností minimálně 2000 m od kontaminovaného území. 

 Vzdálenost maximálně 1000 m do centra města Holice. 

 

Pro tuto analýzu bylo opět užito obalových křivek a jejich následného spojování 

a také inverzního zobrazení při vytváření vrstvy s definovanou dostupností do centra 

města. Obr. 14.6 zobrazuje schéma postupů prací při vytváření analýzy. 
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Obr. 14.6 – Schéma analýzy č. 3 

 

 

Po vyhotovení všech potřebných kroků analýzy vznikne nová vrstva. Nová vrstva, 

šedou barvou se značnou transparentností (60 %), zobrazuje území nevyhovující zadaným 

kritériím. Transparentnost je vrstvě dodána, aby bylo viditelné, co se pod vrstvou nachází, 

např. pro případy rozhodování o nemovitosti na hranici oblastí vyhovujících 

a nevyhovujících zadaným kritériím. Oblast bez šedivé barvy vyjadřuje lokalitu vyhovující 

zadaným kritériím. Společně s výslednou vrstvou analýzy je na obr. 14.7 prezentována 

databáze nemovitostí, ortofoto snímek a také silniční síť. Z obrázku je zřejmé, že zadaným 

kritériím vyhovuje celá řada nemovitostí. 
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Obr. 14.7 – Výsledek analýzy č. 3 [Příloha č.2] 

 

 

Analýzy tedy zajišťují velice kvalitní selekci nemovitostí pomocí předem 

definovaných požadavků. Jak již bylo řečeno, požadavky mohou být různorodého 

charakteru, vždy se tedy jedná o individuální priority zákazníka.  

 

Geografické informační systémy mohou samozřejmě sloužit i obráceným 

způsobem, než který je používán v analýzách. V tomto případě se jedná o výběr určité 

nemovitosti a následné vyhodnocení všech kvalitativních vlastností této nemovitosti.  
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Ze samotné podstaty geografických informačních systémů (vztah k zemskému 

povrchu) vyplývá, že každý zájmový prvek, nemovitost atd. jsou přesně polohově 

lokalizovány. Lokalita nemovitosti je samozřejmě jedním z nejdůležitějších faktorů pro její 

prodej nebo pronájem. Stejnou váhu, jakou má lokalita pro prodej či pronájem nemovitosti, 

má také pro odhad ceny. Společně s lokalitou nemovitosti poskytuje geografický 

informační systém celou řadu dalších informací a mapových podkladů, ke kterým může 

být přihlíženo odhadci při stanovení ceny nemovitostí. Mezi zájmové podklady může patřit 

např.: katastrální mapa, územní plán, povodňová mapa, hluková mapa, mapa letových 

koridorů, mapa chráněných a kontaminovaných oblastí, model terénu, model sklonovitosti 

či orientace svahů ke světovým stranám a mnoho dalších.  

 

Obrovskou výhodou GIS je fakt, že všechna potřebná data jsou součástí jednoho 

systému a nemusejí být zdlouhavě dohledávána. Tímto může dojít k velké úspoře času 

a díky velkému množství obsažených informací také ke zkvalitnění odhadu.  
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14 ZÁVĚR 
 

Tvorba diplomové práce by se dala rozdělit do třech základních částí. 

Shromažďování dat, tvorba samotného geografického informačního systému a v poslední 

řadě také textová část diplomové práce. Množství dat pro geografický informační systém 

je zcela postačující jeho účelu a pro zajímavost jsou k dispozici i jiná data, kterými jsou 

například historické mapy. Textová část diplomové práce obsahuje pouze rámcově 

prezentované úkony, které vedly ke konečnému GIS. Z tohoto důvodu může textová část 

působit strohým, neúplným dojmem. Tvorba geografického informačního systému 

se skládala z celé řady elementárních kroků a postupů, které je nepodstatné podrobně 

popisovat, protože to není hlavním cílem diplomové práce. Vedlo by to také 

k neúměrnému navýšení textu a celou práci by to značně znepřehlednilo. V případě zájmu 

důkladnějšího proniknutí do problematiky je možné využít informace z uváděných zdrojů. 

 

Geografický informační systém může koncovému uživateli, kterým by měli být 

realitní kanceláře nebo přímo zájemci o nemovitosti, sloužit jako podpora při prodeji 

nemovitostí v lokalitě města Holice. Dále může sloužit jako podpora při zamýšlené 

stavební činnosti či jen jako informační systém s velkým množstvím mapových podkladů 

a také databází občanského vybavení obce.  

 

Softwary pro tvorbu geografických informačních systémů jsou velice rozmanité 

a nabízejí širokou škálu možností a výstupů. Byly použity zejména výstupy do softwaru, 

který je volně dostupný na internetu a umožní uživateli bezproblémové prohlížení celého 

geografického informačního systému (příloha č. 9). Dále je také proveden výstup 

do softwaru, který byl optimalizován pro činnost v přenosných zařízeních obsahujících 

přijímač GPS (příloha č. 10).. Nemohou samozřejmě chybět ani grafické výstupy v podobě 

map (přílohy č. 3 až 11). 

 

Osobně mě celkem mrzí neochota realitních kanceláří ke spolupráci. Vyhotovený 

GIS mohl v licenčně přijatelné podobě fungovat v nějaké realitní kanceláři. Za účelem 

informovanosti široké veřejnosti vznikly veřejné aplikace, kterými jsou zejména Cenová 

mapa ARK, Mapa nájemného a také samozřejmě Cenová mapa stavebních pozemků, 

která se řídí zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku [40]. Cenovou mapu ARK 
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vytvořila Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR) společně s Českou 

komorou odhadců majetku (ČKOM) [41], Mapu nájemného má na starosti Ministerstvo 

pro místní rozvoj [42]. Podle mého názoru jsou tyto mapy prvními kroky k tvorbě 

a využívání geografických informačních systémů pro obchod s nemovitostmi. Masivnější 

rozvoj a poté kompletní průnik geografických informačních systému na trh s nemovitostmi 

je jen otázkou času. Předpokládám, že v budoucnu se tato problematika stane nedílnou 

součástí běžného obchodu s nemovitostmi. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

Bpv  výškový systém Baltský po vyrovnání 

 

CAD   Computer Aided Design 

 

CENIA Česká informační agentura životního prostředí 

 

ČÚZK  Český úřad zeměměřičský a katastrální 

 

DIBAVOD Digitální bázi vodohospodářských dat 

 

DMT  Digitální model terénu 

 

DPI  Dots Per Inch (počet bodů na palec) 

 

DVISÚ Digitální vojenský informační systém o území 

 

ERM  Euro Regional Map 

 

ESRI  Economic and Social Research Institute 

 

ETRS-89 Evropský terestrický referenční systém 1989 (European Terrestrial 

Reference System 1989) 

 

GIS  geografický informační systém 

 

GPS  globální polohový systém (Global Positioning System) 

 

k.ú.  katastrální území 

 

KČT  Klub českých turistů 

 

LIS  Land Information System 

 

OGC  Open Geospatial Consortium 

 

PDF  Portable Document Format 

 

PDA  Personal Digital Assistant 

 

RK  Realitní kancelář 

 

S-JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

 

SMO-5 Státní mapa odvozená 1: 5 000 

 

TIN  nepravidelná trojúhelníková síť (Triangulated Irregular Network) 
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WGS-84 Světový geodetický systém 1984 (World Geodetic System 1984) 

 

WMS  Web Map Service 

 

ZABAGED Základní báze geografických dat 

 

ZM10  Základní mapa 1:10 000 
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Příloha č. 2 – Data, jejich zdroje a datum pořízení 
 

Vlastní tvorba               

Hranice zájmového území       

Digitální model terénu_zájmová oblast      

Orientace ke světovým stranám      

Sklony 

svahů_rastr        

Sklony 

svahů_TIN        

Stínovaný reliéf pro dodání plasticity povrchu     

Analýzy Analýza č. 1      

 Analýza č. 2      

 Analýza č. 3      

Vlastní tvorba                

http://www.mmreality.cz/cs/, http://www.sreality.cz/, místní šetření     

Pořízeno: 15.12.2011             

Prodej Rodinné domy      

 Byty       

 Komerční objekty      

 Pozemky       

Pronájem Rodinné domy      

 Byty       

 Komerční objekty      

Vlastní tvorba                

internet, místní šetření             

Pořízeno: 19.12.2011 - 25.12.2011           

Databáze zájmových prvků Prvky obce     

   Školství      

   Sportoviště     

   Kulturní prvky     

   Autoservis     

   Koupaliště     

   Hospody, bary     

  
 Restaurační 

zařízení     

   Ubytovací zařízení     

  Obchody      

Digitální báze vodohospodářských dat DIBAVOD       

http://www.dibavod.cz/             

Pořízeno: 26.1.2012             

Vodní toky        

Povodí        

Záplavová území        

http://www.dibavod.cz/
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Vodní objekty        

Vodní nádrže        

 Ochranné pásmo vodních zdrojů      

Koupací oblasti        

Bažina_Močál        

Rozvodnice útvarů povrchových vod      

Hydroekologické rajony základní 

vrstvy      

Hydrogeologické rajony hlubinné vrstvy bazálního křídového 

kolektoru   

Český úřad zeměměřičský a katastrální          

http://www.cuzk.cz/             

Pořízeno: 6.12.2011             

ZABAGED        

Katastrální mapy_WMS       

Ortofoto snímky        

Digitální geografický model ČR 1:200 000_DATA200    

Císařské otisky 

Geonames        

Česká informační agentura životního prostředí - CENIA      

http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms         

Pořízeno: 1.2.2012             

Socioekonomické prvky Hustota zalidnění     

  Počet obyvatel na jeden byt    

  Školská zařízení     

Životní prostředí  
Strategické hlukové mapy 

silnic    

  Evidovaná kontaminovaná místa   

Doprava  Jednotná dopravní vektorová mapa   

  
Letecká dopravní 

síť     

  Sčítání dopravy_2005    

Správní členění  Adresní body     

  Názvy ulic     

  Katastrální území     

  Obce      

  Obec s pověřeným obecním úřadem   

  Městské části     

Automapa_1:100 000       

Vojenská mapa        

II. Vojenské mapování       

Způsoby vytápění v obcích_WMS      

Klimatické oblasti ČR       

Vybavenost obcí_WMS       

Klimatické oblasti       

http://www.cuzk.cz/
http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms
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ČR_WMS 

Geologická mapa_WMS       

Chráněná území_WMS       

Železnice-Stanice a zastávky_WMS      

Mapa radonového rizika_WMS      

Vybavenost obcí_WMS       

SHOCart spol. s r.o.              

http://www.shocart.cz/cs/             

Pořízeno: 13.12.2011             

Turistická vektorová mapa       

Klubu Českých Turistů - KČT           

Vydáno: 1995-1998             

Turistická mapa-KČT-Hradecko, Pardubicko     

http://www.mestoholice.cz/             

Pořízeno: 10.1.2012             

Územní plány Holice       

 Horní Ředice      

http://www.pardubickykraj.cz/gis           

Pořízeno: 20.2.2012             

Pardubický kraj_WMS       

Pardubický kraj - tematické vrstvy_WMS     

http://gama.fsv.cvut.cz/data/grasswikicz/         

Pořízeno: 30.3.2010             

Česká republika Česká republika      

 Kraje       

 Okresy       

http://mapy.geology.cz/wms_legendy/pudni_mapa.jpg       

Pořízeno: 10.2.2012             

Půdní mapa ČR_WMS       

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG1M?   

Pořízeno: 10.2.2012             

Hydroekologická mapa ČR_WMS      

http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/geograficka-data/digitalni-model-reliefu-cr/ 

Pořízeno: 1.3.2012             

Digitální model terénu_celé ČR      

 

 

http://www.mestoholice.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/gis

