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1) Web GIS – základní stavební kameny

Webový server s aplikačním serverem

Webový server je program, který nepřetržitě běží na 
serverovém hardwaru a čeká na požadavky webových 

klientů. Jakmile webový server obdrží požadavek, 
vyhodnotí jej a podle toho, o jaký požadavek se jedná, 

dále reaguje.

Mapový server

Mapový server je základním kamenem internetového 
GIS. Přes webový server přijímá a plní požadavky od 

klienta - vyhodnocuje prostorové dotazy, získává data, 
sestavuje mapu a předává ji směrem ke klientu -

většinou jako hotový obrázek v rastrovém formátu 
(PNG, GIF, JPEG).

Datový server

Data pro internetový GIS mohou být uložena v souborech 
nebo databázích. Uložení dat v souborech se používá jen u 

malých projektů, větší projekty většinou spoléhají na 
databáze, z důvodu mnoha výhod, které databázové 

systémy nabízejí. Komponentou, která zajišťuje ukládání, 
uchovávání a přístup ke geodatům v databázové struktuře, 

je datový server.

Klient

Klient je rozhraním mezi GIS aplikací a uživatelem. Pomocí 
klienta uživatel ovládá aplikaci a na stejném místě je mu 
potom zobrazován výstup. Internetové GIS většinou jako 

klienta používají webový prohlížeč, případně jeho doplňky 
a rozšíření.



1) Web GIS – výhody a nevýhody

Výhody: 
• Přístupnost široké veřejnosti
• Není nutný specializovaný 

software
• Jednoduché uživatelské rozhraní
• Jednotnost uživatelského 

rozhraní 
• Udržování up-to-date

Nevýhody: 
• Zajištění běhu 24/7
• Bezpečnost
• Znalosti, dovednosti a 

infrastruktura
• Náročnější nasazení



2) Online formáty – CSV

• Comma-separated values = hodnoty oddělené čárkami

• Jednoduchý souborový formát určený pro výměnu
tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV obsahuje
řádky, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny
znakem čárka (,). Hodnoty položek mohou být uzavřeny
do uvozovek ("), což umožňuje, aby text položky
obsahoval čárku. Pokud text položky obsahuje uvozovky,
jsou tyto zdvojeny.

• Jelikož se v některých jazycích včetně češtiny čárka
používá v číslech jako oddělovač desetinných míst,
existují varianty, které používají jiný znak pro oddělování
položek než čárku, nejčastěji středník, případně
tabulátor (taková varianta se pak někdy označuje jako
TSV, Tab-separated values). Variantu se středníkem (ale
stále pod názvem CSV) používá např. Microsoft Excel v
české verzi Microsoft Windows (řídí se oddělovačem
zadaným v Místním a jazykovém nastavení).

• Díky jednoduchosti, nenáročnosti a čitelnosti i bez
specializovaného softwaru se tento formát používá pro
výměnu informací mezi různými systémy. Ke stejnému
účelu se dnes používá i modernější a univerzálnější (ale
složitější) formáty XML či JSON.



2) Online formáty – (geo)JSON

• JavaScript Object Notation (JavaScriptový objektový zápis, JSON)

• = způsob zápisu dat (datový formát) nezávislý na počítačové platformě, určený pro
přenos dat, která mohou být organizována v polích nebo agregována v objektech.

• Vstupem je libovolná datová struktura (číslo, řetězec, boolean, objekt nebo z nich složené
pole), výstupem je vždy řetězec. Složitost hierarchie vstupní proměnné není teoreticky
nijak omezena.

• JSON umí pojmout pole hodnot (neindexované i indexované, tzv. hash), objekty (coby
pole dvojic index:hodnota) a jednotlivé hodnoty, kterými mohou být řetězce, čísla (celá i
s pohyblivou řádovou čárkou) a speciální hodnoty true, false a null.

• Indexy polí v objektu mají notaci jako řetězce; řetězce jsou uváděny v uvozovkách a
escapovány pomocí zpětného lomítka.

• Mezi prvky a hodnotami mohou být libovolné bílé znaky, které na výsledku nic nemění.

• JSON jako formát neřeší kódování textu, výchozí kódování je ale UTF-8.

GeoJSON je otevřený standardní formát navržený pro reprezentaci jednoduchých prostorových 
geografických dat společně s jejich atributy. GeoJSON formát je založen na formátu JSON





2) Online formáty – (geo)JSON

• JSON je zcela obecný a může sloužit pro přenos dat v libovolném programovacím
nebo skriptovacím jazyku, přitom jsou data poměrně čitelná i pro člověka.

• Data, zapsaná metodou JSON, mohou být samozřejmě uložena a přenášena v
souborech; častěji ale přenos probíhá v prostředí intra- nebo internetu (např. s
použitím technologie AJAX).

• Mezi nedostatky JSON patří to, že neumožňuje definovat znakovou sadu
přenášeného obsahu, optimalizace pro přenos binárních dat

• JSON sází na jednoduchost způsobu uložení dat, srozumitelnost (data jsou čitelná
člověkem), platformovou nezávislost a jednotnost (JSON se rychle etabloval) a to
vše na úkor velikosti přenášených dat.

• Některé programovací a skriptovací jazyky mají tzv. serializaci, implementovanou
jako základní funkci. Její princip je s JSON velmi podobný, ale jsou specifické pro
daný jazyk



2) Online formáty – XML

• Jednou z možných alternativ JSONu je XML, které lépe pojme i kontext
toho, co přenáší – na rozdíl od JSON ale obsahuje průměrně 40 % samotné
značky a jejich atributy.

• JSON je tedy považováno za „odlehčenou“ a jednodušší alternativu k XML.
Navíc většinou existují importní/exportní metody, jak mezi XML a JSON
data převádět. Oblast, ve které je JSON neoptimální, jsou binární data.

• Extensible Markup Language (česky rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný
značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C.
Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků (tzv. aplikací)
pro různé účely a různé typy dat. Zpracování XML je podporováno řadou
nástrojů a programovacích jazyků.





2) Online formáty – GPX

• GPX je otevřený formát pro výměnu informací mezi navigačními
aplikacemi.

• Jedná se o textové soubory jejichž obsah je strukturován v metajazyku
XML.

• Formát GPX rozlišuje:
• uzly (samostatné, nebo tvořící trasy/cesty)

• trasy (anglicky routes)

• cesty (anglicky tracks)
GPX, or GPS Exchange Format, is an XML schema designed as a
common GPS data format for software applications. It can be
used to describe waypoints, tracks, and routes. It is an open
format and can be used without the need to pay license fees.





3) Webové GIS služby

Výhody: není nutné data spravovat, aktualizovat, stačí využívat externí službu (zdarma nebo zpoplatněnou)
Nevýhody: může být pomalejší a nedostupné v závislosti na dostupnosti služby nebo připojení 



3) Webové GIS služby - WMS

• Web Map Service
• poskytuje jednoduché http rozhraní, pracující na principu klient-server, pro zasílání georeferencovaných

mapových obrázků z jedné nebo více geoprostorových databází, které tato data poskytují
• georeferencováním v tomto případě můžeme chápat jako jednoznačně daný referenční souřadnicový

systém a souřadnicový obdélník (box), který obsahuje požadovaný obrázek, v tomto systému
• nejčastěji se pro označení souřadnicového referenčního systému využívá dataset EPSG
• standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC).
• WMS požadavek (WMS request) definuje geografickou vrstvu a oblast zájmu určenou ke zpracování.

Odpovědí na požadavek (WMS response) je jeden nebo více georeferencovaných obrázků, které mohou
být zobrazeny ve webové.

• rozhraní také umožňuje specifikovat, jestli vrácený obrázek bude průhledný a bude tak možné
kombinovat vrstvy z několika serverů.

• pomocí této služby můžeme získávat rastrová data v několika formátech (např. PNG, GIF nebo JPEG)
• jako zdroj dat pro WMS může sloužit soubor s geoprostorovými daty nebo geoprostorová databáze
• Operace:

• GetCapabilities – Vrátí metadata služby
• GetMap – Vrátí mapu zadaného formátu.
• GetFeatureInfo – Poskytne informace o vlastnostech map, které byly požadovány před voláním této operace



3) Webové GIS služby - WMTS

• Rychlejší alternativou k WMS je WMTS
• „T“ v názvu znamená „Tile“, tedy dlaždice. WMTS přistupuje k

již předgenerovaným dlaždicím, tudíž tolik nezatěžuje server a
data se ke klientovi dostanou rychle

• WMTS (Web Map Tile Service) = webová mapová kešovaná
služba, která se používá v případě publikování nakešovaných
služeb tzn. služba má předdefinované měřítkové úrovně

• Vhodné pro (více-méně) statická data - je možné
předgenerovat výslednou mapu do formy dlaždic a ty pak lze
ze serveru odbavovat relativně rychle.

• Cenou za rychlost je omezení nabízených souřadnicových
systémů (pro každý nabízený souřadnicový systém se musí
vyrobit a udržovat celá dlaždicová sada zvlášť) a dostupných
měřítek na předem připravené kroky.



4) Online databáze

-> viz přednášky z předmětu
Databáze v geoinformatice☺



Cvičení

Napojení WMS služby z portálu ČÚZK



Cvičení

Napojení WMTS podkladů Mapy.cz

POZOR NA LICENCI!



Cvičení

Načtení GPX/KML souboru



Cvičení

Načtení JSON/CSV souboru

https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/map/?do=getEstates https://konklone.io/json/

https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/map/?do=getEstates
https://konklone.io/json/


Děkuji za pozornost a těším se příště!

Prostor pro zpětnou vazbu

mail@mjakl.cz

Tel. 608 544 839

Web: mjakl.cz

Telegram: t.me/mikimikimikia


