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Mapové servery – GIS data v prostředí internetu
K práci s GIS potřebujete data (ať již někde získaná nebo
„vlastnoručně pořízená“). Možnosti jak se k nim dostat poskytují
mimo jiné i mapové servery, které často provozují různé
organizace, které nějaká data vlastní a spravují a umožňují k
nim právě pomocí mapových serverů nim on-line přístup.
Mapový server je „obyčejný“ počítač, na kterém jsou nahrána
data a spuštěn program, který tyto data poskytuje
prostřednictvím sítě (např. internetu) ostatním uživatelům.
Prostřednictvím mapových serverů lze pracovat s daty, která
nemáme sami k dispozici, stačí když je někdo (nějaká
organizace) pomocí mapového serveru „nasdílí“ na internetu.
GIS si z mapového serveru průběžně načítá jen nezbytná data
dle aktuální potřeby (podle toho jak uživatel s GISem pracuje).
V GISech tak můžeme mít svoje data a ty můžeme kombinovat
s daty z některého z mapových serverů (fotomapy, topo atd.).
Pozn: mapový server samozřejmě není úplně obyčejný počítač, je to počítač který
je zejména hardwarově přizpůsoben tomu aby byl v rozumné době odezvy
schopen reagovat na žádosti uživatelů o data a další příkazy, ale jedná se prostě
o „kus železa“, na kterém jsou data a nějaký program (který zajiš'tuje vlastní
provoz mapového serveru), kterému se řekne kde ty data jsou a jak se mají
zobrazovat a on pak ty data poskytuje uživatelům. Pak už stačí jen dát uživatelům
adresu tohoto serveru (případně přihlašovací údaje pokud nastaví, že některá
data mohou být zpřístupněna jen po zadání hesla, např. jen pro zaměstnance).

WEBOVÉ STRÁNKY
S MAPOVÝMI APLIKACEMI
„mapové servery“ pro běžné uživatele
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Přístup k datům na mapových serverech přes WWW aplikace
WEBOVÉ STRÁNKY (WWW APLIKACE)
S mapami ale často pracují i běžní uživatelé, kteří nikdy slovo GIS neslyšeli
ale vlastníci dat (často státní organizace) mají zájem data z mapových
serverů zpřístupnit i těmto uživatelům, proto vytváří méně či více složité
www stránky, které umožňují práci s mapovými daty z mapového serveru
přímo v internetovém prohlížeči – ty umožňují jen takové úkony jaké jsou
tvůrci těchto www stránek předem naprogramovány.
Pro běžné uživatele internetu jsou ideální právě takové www stránky s
mapami, které lze otevřít v běžném internetovém prohlížeči (Firefox,
Chrome, Opera, Internet explorer apod.) a které lze tak nějak ovládat bez
předchozích zkušeností s GIS.
Takové www stránky (www aplikace) zobrazují mapový výřez, kterým lze
posouvat, zoomovat, zapínat a vypínat různé druhy map - vrstvy a třeba i
další různě více či méně pokročilé nástroje (s nimiž si budou už někteří z
uživatelů muset pohrát aby pochopili jejich smysl a účel).
Mohou být vytvořeny různé www stránky, které třeba mírně odlišným
způsobem nebo s různou mírou komplikovanosti obsluhy zobrazují stejná
data (verze pro více či méně pokročilé uživatele). Dnes se vytváří takové
aplikace také i pro dnešní chytrá mobilní zařízení.
Protože se mapy zobrazují v prohlížeči jako jiné www stránky stačí znát
(případně vyhledat) a otevřít příslušnou adresu v internetovém prohlížeči a
pak již začít pracovat – tyto aplikace mívají intuitivní obsluhu neboť jsou
často určeny i pro méně zkušené uživatele (mapy pro všechny běžné
uživatele internetu).

Přístup k datům na mapových serverech přes WWW aplikace
PŘÍKLADY WWW GIS APLIKACÍ
http://geoportal.gov.cz/web/guest/map/

(Národní geoportál - široká nabídka map z
různých zdrojů, vpravo místo záložky „vrstvy“ zvolte „Mapy“ a pak místo „základní“ zvolte „INSPIRE“)

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ (fotomapa, topografické mapy, katastr)

http://kontaminace.cenia.cz/ (staré fotomapy z 50. let, určitě se podívejte)
http://mapa.dopravniinfo.cz/
http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php

http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapove-aplikace

http://onegeology-europe.brgm.fr/geoportal/ (sjednocená geologická mapa Evorpy)
http://mapy.geology.cz/geocr_50/ (geomapy snadno a rychle – nová aplikace)
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/

(geomapy snadno a rychle)

http://mapy.geology.cz/website/new_tisk/ (geomapy více funkcí trochu složitěji)
(některé mohou fungovat jen v některých prohlížečích nebo např. vyžadovat Flash – kontaminace, nové geomapy atd.)

WWW stránka/aplikace – Národní geoportál

Link: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map/

WWW stránka/aplikace – Národní geoportál

Link: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map/

WWW stránka/aplikace – Národní geoportál

Link: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map/

WWW stránka/aplikace – Národní geoportál
Nástroj dotaz do mapy funguje stejně jako v GIS, vpravo pak výsledek

Link: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map/

WWW stránka/aplikace – Geoportál ČÚZK

Link: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/

WWW stránka/aplikace – Geoportál ČÚZK

Link: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/

WWW stránka/aplikace – Geoportál ČÚZK

Link: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/

WWW stránka/aplikace – Dopravní info

URL: http://mapa.dopravniinfo.cz/

WWW stránka/aplikace – Ředitelství silnic a dálnic

URL: http://geoportal.jsdi.cz/geoportal_RSDCR/default.aspx

WWW stránka/aplikace – Mapa kriminality

URL: http://www.mapakriminality.cz/

WWW stránka/aplikace – kontaminace.cenia.cz

URL: http://kontaminace.cenia.cz/

WWW stránka/aplikace – Hlásná a předpovědní povodňová služba

URL: http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php

WWW stránka/aplikace – Praha – povodně 2013

URL: http://mpp.praha.eu/app/map/zatopy/

WWW stránka/aplikace – Praha – Digitální mapa Prahy

URL: http://mpp.praha.eu/DMP/default.aspx

WWW stránka/aplikace – Praha zelená

URL: http://www.prahazelena.cz/mapa.html

WWW stránka/aplikace – Sjednocená geologická mapa Evropy

URL: http://onegeology-europe.brgm.fr/geoportal/viewer.jsp

WWW stránka/aplikace – Geologická mapa 1:50 000 – nová aplikace

URL: http://mapy.geology.cz/geocr_50/

WWW stránka/aplikace – Geologická mapa 1:50 000 – původní aplikace

URL: http://mapy.geology.cz/website/new_tisk/

WWW stránka/aplikace – Geologické mapy – rychlý přístup (původní)

URL: http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/

WWW stránka/aplikace – Geologické mapy – rychlý přístup (původní)

URL: http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/

MAPOVÉ SERVERY A SLUŽBY PRO
PŘIDÁNÍ DO GIS PROGRAMŮ
mapové servery pro GIS uživatele
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Přístup k datům na mapových serverech přes GIS software
PŘÍSTUP K DATŮM PROSTŘEDNICTVÍM GIS SOFTWARE
Internetové stránky jejíž prostřednictvím se zpřístupňují GISová data
běžným uživatelům internetu se sice postupem času zdokonalují, některé
obsahují i pokročilejší analytické funkce, ale pro uživatele GISů není tato
jednodušší a „blbuvzdorná“ forma dostačující.
GIS uživatelé pracují v prostředí GIS již s nějakými daty a pokud potřebují
tyto data zkombinovat s daty z mapových serverů je třeba aby se GISový
program připojil k mapovému serveru, postahoval si z něj příslušná data,
zobrazil je a případně dále zpracovával dle příkazů uživatele.
Pokud data z mapového serveru načteme do GISu tak máme možnost tyto
data kombinovat s jinými (například vlastními daty) a v závislosti na
mapovém serveru a jeho nastavení co nám dovolí můžeme provádět
případně i různé analýzy, které nám příslušné internetové stránky nedovolí
(případně třeba i dovolí pokud jsou k tomu naprogramovány, ale nemusíme
zkoumat jak a co dovolují jednotlivé www stránky, ale operace můžeme
provádět jednotným způsobem v GIS programu, kde je můžeme
kombinovat s dalšími daty).
Ukázkovým příkladem použití může být získání topografického podkladu z
mapových serverů. Můžeme mít například vlastní data – například polohu
nějakých terénních pozorování ale již nevlastníme topografický podklad. V
takovém případě využijeme mapových serverů a do GISového projektu si
například přidáme nějakou z mnoha topografických nebo leteckých map,
nad kterou budeme zobrazovat a vizualizovat vlastní data z terénu.

Ukázka zobrazení vlastních dat (nemáme jiné vlastní podklady)

Vykreslení vlastních dat získaných v terénu – pokud nemáme mapový podklad je mapa prakticky
nepoužitelná, topografický podklad však můžeme získat on-line právě z mapových serverů

Ukázka zobrazení vlastních dat nad topografickými podklady z mapových serverů

Použit WMS server: Český úřad zeměměřický a katastrální, ORTOFOTO:
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx

Ukázka zobrazení vlastních dat nad topografickými podklady z mapových serverů

Použit WMS server: Národní geoportál CENIA/cenia_rt_RETM (nastavena částečná průhlednost)
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_RETM/MapServer/WMSServer

Ukázka zobrazení vlastních dat nad topografickými podklady z mapových serverů

Použit WMS server: Český úřad zeměměřický a katastrální, ZABAGED:
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx

Ukázka zobrazení vlastních dat nad topografickými podklady z mapových serverů

Použit WMS server: Český úřad zeměměřický a katastrální, ZABAGED:
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx

Přístup k datům na mapových serverech přes GIS software
Data na vlastním PC

Data z mapového serveru

VYHLEDÁVNÍ PŘIPOJOVACÍCH ÚDAJŮ
MAPOVÉHO SERVERU PRO PŘIDÁNÍ
DAT DO GIS PROGRAMU / PROJEKTU
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Komunikace GISu s mapovými servery
K tomu aby bylo možné do svého GIS programu „dotáhnout“ data
z nějakého mapového serveru je třeba aby GIS znal internetovou
adresu (URL) mapového serveru a věděl typ mapového serveru –
různé typy mapových serverů totiž komunikují různými způsoby a
v různých formátech a GIS proto potřebuje vědět typ serveru, aby
podle něj zvolil i „jazykem“ jakým s ním bude komunikovat.
Proto kromě adresy mapového serveru musíme zjišťovat a zadat i
jeho typ (některé například placené servery či služby dále mohou
vyžadovat přihlašovací jméno a heslo).
Co je to ten „jazyk“? Bylo vytvořeno několik způsobů („jazyků“) jakými lze GIS
data zpřístupňovat pro GIS aplikace prostřednictvím internetu. Různé mapové
servery nabízejí data různými způsoby – laicky řečeno v různých „jazycích“ a
aby s nimi GIS správně „mluvil“ potřebuje zadat o jaký typ „jazyka“ se jedná.

K připojení GIS programu k mapovému serveru musíme znát:
- adresu mapového serveru (například mapy.geology.cz)
- typ mapového serveru (tedy ten „jazyk“ například WMS)
Provozovatelé mapových serverů na svých www stránkách často informují
o svých mapových serverech a oba tyto údaje uvádějí (jsou ale někteří
kteří mají mapový server „napůl utajený“, že potřebné údaje na svém
webu zrovna moc nevystavují je, ale ani je netají a najdou se jinde či
jinak). Často mívají poskytující organizace tyto údaje uváděny na
stránkách označených jako „mapové služby“, „prohlížecí služby“ apod.
Některé poskytují více typů („jazyků“) služeb s různými adresami.

Komunikace GISu s mapovými servery
Pokud budeme hledat připojovací údaje k mapovým serverům a
službám pak navštívíme internetové stránky organizací o kterých
víme nebo tušíme, že mapové servery a služby pro GIS programy
poskytují. Na www stránkách příslušných organizací budeme
hledat informace – internetová adresa a typ jejich mapového
serveru nebo mapových služeb.
Měli bychom znát základní typy mapových serverů (těch „jazyků“)
abychom prostě věděli, že když to někde na nějaké stránce
uvidíme, tak že je to ten typ mapového serveru který hledáme.
Typy se označují zkratkami jako:
- ArcIMS (již celkem zastaralá ESRI technologie)
- ArcGIS (nástupce ArcIMS, od společnosti ESRI)
- WMS (Web map service)
- WMTS (Web map tile service)
Neřešte co znamenají tyto zkratky, pokud však na stránkách
nějaké organizace uvidíte zkratku WMS tak víte že si jejich
mapový server musíte přidat jako mapový server typu WMS.
Pokud si chceme přidat nějakou mapu z mapového serveru do
projektu v ESRI ArcGISu pak to první na co se nás GIS zeptá je
právě typ mapového serveru a dá nám na výběr z těchto zkratek
jejich typů – nebojte se toho, prostě klikněte na tu samou zkratku
jako uvidíte u popisu příslušného mapového serveru.

Připojovací údaje map z geoportal.gov.cz (národní geoportál)
Otevřít www stránku http://geoportal.gov.cz/ a kliknout na Mapy > Prohlížecí služby, objeví se:

Zde vidíme, že se jedná o typ WMS
A zde máme adresu serveru
(tu ale musíme ještě upravit podle toho jakou
mapu si chceme připojit – musíme zaměnit
položky <adresar> a <nazev_sluzby>) a k tomu
nám poslouží tabulka vpravo, kde je tato
položka, kterou do adresy dopíšeme uvedena
v prvním sloupci a v druhém sloupci je pak
uvedeno jaká mapa se na této adrese nachází
Doporučuji vyzkoušet např:
CENIA/cenia_t_podklad
CENIA/cenia_rt_RETM
CENIA/cenia_rt_automapy
Případně další pro vás zajímavé vrstvy
dle tabulky vpravo; původně zde byla i
letecká ortofoto mapa, ta již není
dostupná, ale kvalitní letecké snímky
i jako WMS službu posytuje ČÚZK.

VÝSLEDEK ZJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH ÚDAJŮ:
Chci-li se připojit k mapám na geoportal.gov.cz použiji typ mapového serveru WMS a adresu
například pro topografický podklad (topografická mapa):
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_t_podklad/mapserver/WMSServer
geoportal.gov.cz poskytuje současně i typ ArcGIS a návod pro připojení k této službě je na téže
stránce níže (a to včetně obrázků na co kliknout a kam co zadat)

Připojovací údaje map z geoportal.cuzk.cz (Český úřad zeměměřický a katastrální)
Otevřít www stránku http://geoportal.cuzk.cz/ a pak kliknout na Síťové služby >
najet myší na Prohlížecí a tam najet na prohlížecí WMS, objeví se seznam
dostupných služeb typu WMS
Jak je vidět již z nabídky poskytují i jiné typy služeb, například novější WMTS či
ArcGIS server, na stránce také mají novinky, kde uvádějí jaké nové služby pro
GIS uživatele spouštějí, my pro účely úvodu do mapových serverů zůstaneme v
základu u služeb typu WMS, ale vážným zájemcům doporučuji prostudovat si
celou sekci věnovanou síťovým službám

My si klikneme, že chceme WMS Ortofoto tedy podrobné pravidelně
aktualizované letecké snímky ČR (z okolností je již jasné, že půjde o službu typu
WMS – tedy v GISu, když budeme definovat připojení budeme zadávat WMS

Připojovací údaje map z geoportal.cuzk.cz (Český úřad zeměměřický a katastrální)
Po výběru služby WMS Ortofoto se nám zobrazí podrobější informace včetně
adresy služby, kterou pak zadáme do GISu jako adresu mapového WMS serveru
pro načtení v tomto případě podobné letecké mapy ČR do Vašeho GIS projektu.

Zde vidíme, že se
jedná o typ WMS

A zde máme adresu WMS serveru

Podobně získáme adresy dalších vrstev pro Váš GIS projekt poskytovaných zeměmeřickým úřadem

Připojovací údaje map České geologické služby
Otevřít www stránku http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wms objeví se:

Zde vidíme, že se jedná o typ WMS

A zde máme adresy podle
toho jakou mapu potřebujeme

Geologickou mapu ČR 1:500 000 si lze tedy do GIS připojit pomocí mapového serveru typu WMS na
adrese http://ags1.geology.cz/ArcGIS/services/wms/GM500K/MapServer/WMSServer
ČGS ještě stále provozuje starý „poloutajený“ mapový server typu ArcIMS:
ČGS postupně zpřístupnila mapy přes server typu WMS ale stále zatím zůstáva v provozu starý
server typu ArcIMS jehož adresa je: mapy.geology.cz a je možné, že tam naleznete ještě nějaké
další mapy než ty dosud zpřístupněné přes nový server typu WMS. Na tomto IMS serveru
mapy.geology.cz se po připojení nabídne výběr z řady map, pro geologické mapy doporučuji
nejprve vyzkoušet a zazoomovat mapu pod názvem new_tisk
IMS je stará technologie, tak snad tento server ještě „chvíli“ poběží; server není vyloženě „poloutajený“ jeho adresy jsou různě linkovány a uváděny, ale propagován příliš není

Další mapové servery
Existuje celá řada mapových serverů, neustále vznikají nové, staré
zanikají (jejich provozovatelé například nasazují nové technologie a
s nimi se mění adresy i typy serverů).
Současně existují i jejich seznamy ale i ty průběžně vznikají a
zanikají a proto je nejlepší použít Google například s dotazem
„mapové servery“. Nebo (jak bylo již uvedeno) se zkuste podívat na
web dalších organizací, které by mohly spravovat potřebná data,
zda-li nemají mapové servery a zda-li neuvádí jejich adresy a typy.
Mapové servery často provozují:
Státní orgány
Výzkumné ústavy a instituce
Místní samosprávy – kraje, Praha a další větší města
Další adresy k vyzkoušení (pokud ještě fungují):
ArcIMS
mapy.geology.cz
ArcIMS
mapmaker.geofond.cz
ArcGIS
http://geoportal.gov.cz/arcgis/service
ArcIMS
mapmaker.nature.cz
Příklady WMS adres:
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_RETM/mapserver/WMSServer
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_t_podklad/mapserver/WMSServer

Geologické mapy – Česká geologická služba
Geologické mapy hledejte primárně na mapových serverech České
geologické služby.
Můžete si je prohlížet ve vašem internetovém
prostřednictvím celé řady webových mapových aplikací:

prohlížeči

http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapove-aplikace

Nebo si je můžete připojovat do GISu přes novější WMS služby:
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wms
Příklady adres WMS služeb:
Geologické mapy 1:50 000 (GeoČR 50)
http://ags1.geology.cz/ArcGIS/services/rebilance/geocr50_wms/MapServer/WMSServer
Geologické mapy 1:500 000
http://ags1.geology.cz/ArcGIS/services/wms/GM500K/MapServer/WMSServer

Nebo se můžete podívat na starší server typu ArcIMS na adrese
mapy.geology.cz (běží-li ještě), kde je k dispozici řada mapových vrstev a
kompozice, pro geologické mapy je vhodná položka pojmenovaná
„new_tisk“ což je mapa obsahující několik vrstev. Při prvním pohledu je tam
celá ČR to je stará přehledová mapa, přibližte si na nějaké město a od
určitého přiblížení se začne sama zobrazovat mnohem podrobnější mapa
1:50 000. V této mapové kompozici jsou i vrstvy se scanovanými mapami
(mají v názvu „RASTR“), které si lze zapnout místo těch „digitálních“. Za
zmínku stojí ještě kompozice geo_info, která obsahuje například i
hydrogeologické mapy.

PŘIPOJENÍ VRSTVY / KOMPOZICE
VRSTEV Z MAPOVÉHO SERVERU DO
GIS PROGRAMU / PROJEKTU

Map data © OpenStreetMap contributors. Data is available under the Open Database License.

Přístup k datům na mapových serverech pomocí GISu
1

2

3

Mapový server si přidáme přes nástroj Add data, v horním roletovém menu okna Add Data si
vybereme GIS servers

Přístup k datům na mapových serverech pomocí GISu

Zde jsou nástroje pro přidání nového
mapového serveru (služby) – nejprve
musíme zvolit nástroj podle typu
(„jazyka“) příslušného mapového serveru

Nyní musíme vědět vědět k jakému typu (ArcIMS, ArcGIS, WMS, WMTS apod.) mapového serveru
se chceme připojit. Podle toho si zvolíme příslušný nástroj na přidání nového mapového serveru
Pokud jsme se v minulosti již k nějakému serveru/službě připojili, budeme mít zde v seznamu také
již dříve přidané mapové servery/služby, které si GIS pamatuje (když si jednou příslušný mapový
sever nebo službu přidáme pak při další potřebě stačí jen poklikat na položku v seznamu – tedy
dokud server nebude například přesunut na jinou adresu nebo na jiný typ mapového serveru).

Připojení k mapovému serveru typu ArcGIS
Zjistili jsme si že se máme připojit k mapovému serveru typu ArcGIS na adrese
http://geoportal.gov.cz/arcgis/services, proto jsme zvolili „Add ArcGIS Server“ a postupujeme dále:

Zvolit Use GIS services a kliknout
na Další

Zadat adresu mapového
serveru, ostatní nevyplňovat
a kliknout na Finish

Připojení k mapovému serveru typu ArcGIS
Po přidání mapového ArcGIS serveru národního geoportálu se nám tento server přidal do seznamu
našich mapových serverů a „jeho otevřením“ se můžeme dostat k mapovým vrstvám, které tento
server poskytuje:
Po poklikání se objeví seznam
dostupných map na tomto
mapovém serveru.

Požadovaný mapový server
máme přidaný do seznamu a
nyní již stačí na něj poklikat

V případě tohoto konkrétního
mapového serveru se ještě
rozklikne například složka
„CENIA“ a pak se zobrazí
seznam dostupných mapových
vrstev. Pokud rozklikneme
složku „INSPIRE“ dostaneme
seznam dalších dostupných
mapových kompozic. Nejlépe
je si to projít a vyzkoušet
podle informací na www
stránkách národního
geoportálu
http://geoportal.gov.cz/

Připojení k mapovému serveru typu ArcGIS

Načtení služby CENIA/cenia_geolog_geomorf z ArcGIS mapového serveru národního geoportálu (na
geologické mapy jsou z hlediska nabídky map lepší přímo mapové servery České geologické služby)

Připojení k mapovému serveru typu WMS
Zjistili jsme si že se máme připojit k mapovému serveru typu WMS na adrese
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx (tj. ortofotomapa Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního - ČÚZK) proto jsme zvolili „Add WMS Server“ a postupujeme dále:
Zadat adresu mapového
serveru a kliknout na OK
Pokud klikneme na Get
Layers objeví se nám
informace o dané mapě
a jejích mapových
vrstvách

Po kliknutí na OK se v seznamu
serverů objeví i tato položka, kterou
pak můžeme vybrat a kliknutím na
tlačítko Add připojit do GISu

Po kliknutí na Add je možné, že
bude nutné kliknout ještě na
další Add pro přidání celé
vrstvy případně skupiny vrstev
pokud se jedná o logickou
mapovou kompozici
(proklikáváním na položky v
seznamu dochází k rozbalování
skupin vrstev až na úroveň
jednotlivých vrstev což není u
servery nabízených logických
mapových kompozic vždy
vhodné a je lepší tlačítkem add
ihned v nejvyšší úrovni přidat
mapovou službu jako celek se
všemi nabízenýnmi vrstvami a
pak si již dle potřeby v
ArcMapu zapínat/vypínat
viditelnost jednotlivých vrstev).

Možné problémy při přidávání dat z mapového serveru
Pozor na vypnutou viditelnost některých vrstev

Například po přidání WMS služby CENIA/cenia_t_podklad mohou být některé mapové vrstvy
nezakliknuté (aby se nezobrazovaly) a potom můžete vidět i prázdnou mapu a proto je nutné si
správně zaklikat , které vrstvy se mají zobrazovat, po jejich zaklikání se mapa zobrazí

Možné problémy při přidávání dat z mapového serveru
Někdy se může vyskytnout problém s transformacemi
Pokud již máte v GISu nějaká data načtená a nově přidaná se nechtějí zobrazit může být problém
také v rozdílné projekci a souřadném systému dat a nenastavené transformaci. Pak můžete buď
zkusit data přidat znovu a nastavit transformaci a nebo je možné u některých mapových služeb
použít volbu „Change coordinate system“ a nechat si „posílat“ data serverem přímo v potřebném
souřadném systému, ve kterém máte již stávající data v GISu (pokud příslušný souřadný systém
daný mapový server podporuje). Tyto záležitosti nejsou pro úplné začátečníky zrovna jednoduché,
jejich popis je nad rámec tohoto „návodu“, v případě potíží požádejte o pomoc někoho zkušenějšího.
Pravým tlačítkem myší nad
CENIA/cenia_t_podklad
vyvoláte místní nabídku

Připojení k mapovému serveru typu ArcIMS
Zjistili jsme si že se máme připojit k mapovému serveru typu ArcIMS na adrese
http://mapy.geology.cz, proto jsme zvolili „Add ArcIMS Server“ a postupujeme dále:
Zadat adresu mapového
serveru a kliknout na OK

Po kliknutí na OK se v seznamu serverů
objeví i tato položka, u které pak můžeme
poklikáním pokračovat v připojování do
GISu

Po poklikání na přidanou položku mapy.geology.cz
se objeví seznam map dostutných na tomto
mapovém serveru, pro začátek doporučuji začít s
mapou „new_tisk“ takže si jí vybereme a klikneme na
tlačítko „Add“
Po přidání se mapa objeví jako vrstva v GISU. Pozor
opět na souřadné systémy pokud již v GISu nějaká
data máme. Po přidání vrstvy se objeví její
„podvrstvy“, u nich můžeme zapínat a vypínat
viditelnost a vypnout si tak například topografii,
kterou si nahradíme například svými lepšími daty.

GEOLOGICKÁ MAPA Z MAPOVÉHO SERVERU ČGS (ArcIMS)

U geologické mapy vypnuta topografie, která byla nahrazena zobrazením aktuálních dat z vlastního PC

DALŠÍ MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
ON-LINE MAPOVÝCH ZDROJŮ

Map data © OpenStreetMap contributors. Data is available under the Open Database License.

Add Basemap – další možnost přidání topografického podkladu

Další možností pro přidání topografického podkladu (s poněkud omezeným výběrem oproti nabídce
prostřednictvím mapových serverů) je nástroj Add Basemap, který nabídne k přidání výběr z několika
topografických podkladů, při použití tohoto nástroje může dojít ke změně projekce na Web Mercator.

Add Basemap – další možnost přidání topografického podkladu

Add Basemap – další možnost přidání topografického podkladu

Add Basemap – další možnost přidání topografického podkladu

Mapa je sice při přiblížení relativně podrobná, ale vzhledem ke globálnímu rozsahu se nevyrovná
například leteckým snímkům poskytovaným přes mapový server Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního. Je také nutné správně nastavovat transformaci, zde jsou lokality nesprávně posunuty!

Další možností získání obsahu je načtení z ArcGIS Online

STAHOVÁNÍ DATOVÝCH SOUBORŮ
PRO GIS Z INTERNETU
přímo bez „zprostředkování“
mapovými servery

Map data © OpenStreetMap contributors. Data is available under the Open Database License.

Stahování geografických (GIS) dat do datových souborů
GEOGRAFICKÁ DATA PŘÍMO V DATOVÝCH SOUBORECH
Ačkoliv je tento materiál věnován mapovým serverům nelze se alespoň stručně
nezmínit o dalším způsobu získání geografických (GISových) dat z internetu,
kterým je jejich stahování přímo do datových souborů – s daty, která si
uložíme na disk v nějakém formátu, který umí náš GISový program, načíst
můžeme totiž provádět ještě více operací než s daty průběžně načítanými z
mapových serverů (z typů mapových serverů, které byly dosud zmiňovány).
Při použití až dosud zmiňovaných typů mapových serverů si GIS stahuje
průběžně jen ty data, která jsou potřeba. Pro zobrazení mapy mapový server
často ani neposílá data jako taková, ale již jen obrázek mapy symbolizovaný dle
pravidel nastavených na serveru. Kromě „mapových obrázků“ poskytují mapové
servery v jisté podobě i některá data, aby fungovaly například funkce
identifikace („íčko“, které po kliku do mapy zobrazí informace o objektu) či
výběry (selection), ale tato data jsou mapovým serverem GISu poskytována ve
formátu pro komunikaci GISu s mapovým serverem a tento formát nelze přímo
uložit na disk tak, aby bylo možné později data načíst do GISu. Na mapový
server sice vlastník dat uloží data ve formě datových souborů, ale mapový
server uživatelům zpřístupňuje tyto data v jiných formátech, které mimo jiné
umožňují získání jen té části dat, která je v danou chvíli potřeba a které prostě
obvykle nelze přímo uložit na disk aby si je uživatel později načetl do gisu
podobně jako vlastní data a aby s nimi v takovém rozsahu pracoval.
Právě pro tato i další omezení až dosud zmiňovaných typů mapových serverů
nelze s daty načtenými z těchto serverů obvykle provádět tak široké spektrum
operací jako můžeme provádět s daty která máme k dispozici přímo v datových
souborech. Proto pokud chceme s daty provádět například komplexní analýzy
nebo je například těsněji integrovat s vlastními daty nemusí být zprostředkované
zpřístupnění přes dosud zmiňované typy mapových serverů dostačující a může
být třeba získat data přímo v nějakém formátu pro přímé načtení do gisu.

Stahování geografických (GIS) dat do datových souborů
Až dosud zmiňované typy mapových serverů jsou vhodné zejména pokud
potřebujeme data z mapového serveru především jen zobrazit (případně se na
ně jednoduchými způsoby dotazovat), což má tu výhodu, že výstupy z
mapového serveru jsou symbolizované tak jak nastavil správce mapového
serveru (pokud nám symbologie na mapovém serveru k jistým účelům
nevyhovuje může být složité si ji změnit a někdy to ani není možné).
Potřebujeme-li aby nám toho data dovolovala více musíme se poohlédnout po
tom jak je pokud možno získat ke stažení ve formě datových souborů.
Vlastníci dat mohou data publikovat tak, že prostě datové soubory (obvykle
„zazipované“) umístí na internet ke stažení a nebo je zpřístupní přes další typy
mapových serverů, jejímž účelem je zpřístupňování dat pro jejich stahování.
Například mapový server typu ArcIMS nabízí službu EXTRACT, která umožňuje
stažení datového souboru z tohoto serveru na disk (ve formátu ESRI Shapefile)
aby mohl být tento soubor běžným způsobem následně načten do GISového
projektu. Není asi příliš překvapivé, že provozovatelé mapových serverů tuto
službu blokují, když nechtějí, aby si uživatelé jejich data stahovaly na disk (chtějí
uživatelům dovolit jen to aby si jejich data on-line připojovaly do svého projektu,
ale již nechtějí, aby si uživatelé jejich data ukládali či používali jinak než
dovoluje nastavení mapového serveru). V ArcGIS je u vrstvy načtené z
mapového serveru volba export, ale ta bývá většinou neaktivní (zablokovaná).
Dále existuje další typ mapového serveru určený pro stahování dat: WFS (Web
Feature Service). Tento typ mapového serveru poskytuje data v takovém jazyce,
aby mohly být uloženy do datových souborů, naproti tomu dosud zmiňovaný typ
mapového serveru WMS se soustřeďuje na obrázkové mapové výstupy a data
poskytuje jen podpůrně například pro nástroj identifikace. Stahovací služby
poskytuje například Český úřad zeměměřický a katastrální, ale většinou
neveřejné nebo zpoplatněné. Popis stahovacích typů mapových serverů je však
mimo rámec tohoto materiálu – pouze se uvádí, že i takové typy existují.

Stahování geografických (GIS) dat do datových souborů
Mnohem jednodušším způsobem stažení dat než zkoumáním stahovacích
mapových služeb je stažení datových souborů přímo ze serveru poskytovatele.
Data jsou poskytovány v různých formátech (často bývají komprimovaná –
například zazipovaná) a my si je musíme stáhnout v takovém formátu, který je
schopen náš GISový program načíst (někdy bývá na výběr z více typů formátů).
Do gisu však pomocí různých nástrojů můžeme načítat data i v textových či
tabulkových formátech pokud v některých sloupcích obsahují souřadnice. V
ESRI ArcMap je například funkce Add XY Data, která umožňuje načíst tabulku
(tabulka může být i v textovém formátu pokud jsou hodnoty v řádcích
oddělovány například čárkou či tabelátorem) s tím, že gisu sdělíme který
sloupec je souřadnice X a který souřadnice Y a gis z tohoto vytvoří vrstvu, kdy
souřadnice načte ze zvolených polí, tuto vrstvu je pak možné nabídkou export
(po kliknutí pravým tlačítkem na název vrstvy) uložit jako shapefile.
Na internetu je takto zpřístupněno velké množství dat, akorát je potřeba hledat,
díky iniciativám na zpřístupnění zdrojových dat lze očekávat další rozšiřování
nabídky. Pokud neznáme zdroj, kde data stahovat, můžeme využít vyhledávače
(např. Google) či různé seznamy a adresáře obsahující stránky poskytující
geografická data (seznamy jsou různé – staré zanikají a nové vznikají, takže to
chce chvíli pohledat). Víme nebo tušíme-li která organizace data pořizuje a
spravuje je vhodné podívat se na její www stránky (podobně jako v případě, kdy
jsme hledali připojovací údaje k mapovým serverům) zda-li nenabízí ke stažení
přímo i datové soubory – některé organizace toto nabízí, některé data přímo v
datových souborech již prodávají (například Česká geologická služba
geologické mapy; ty samé přes mapový server zpřístupňuje bezplatně).
U stažených dat je kromě formátu nutné ohlídat v jaké jsou projekci –
souřadném systému aby byla pokud možno ve stejném jako naše data. Některé
organizace nabízejí data ve více projekcích – uživatel si může vybrat, v případě,
že není projekce v nabídce bude si muset uživatel poradit sám např. reprojekcí.

Příklad rozcestníku na bezplatná geografická data

URL: http://www.freegis.org/

Stahování digitálního modelu reliéfu SRTM

URL: http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp

Stahování digitálního modelu reliéfu SRTM

URL: http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp

Stahování digitálního SRTM a dalších družicových dat

URL: http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp

Stahování digitálního SRTM a dalších družicových dat

URL: http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp

Výpočet stínovaného reliéfu ze staženého modelu reliéfu

Digitální model reliéfu byl stažen do datových souborů přímo na disk, z nich byl načten do GISu a z něj
pak byl pomocí příslušného nástroje ve spatial analystu vypočten stínovaný reliéf.

Ukázka stažení a načtení tabulkových dat se souřadnicemi

Stránka s daty o tepelném toku ke stažení: http://www.heatflow.und.edu/data.html

Ukázka stažení a načtení tabulkových dat se souřadnicemi

Náhled na stažená data v tabulkovém procesoru nám prozradí, že se jedná o geograficky zpracovatelná
data, neboť kromě námi sledované hodnoty obsahuje každý záznam i souřadnice, podle kterých bude
možné data načíst do GIS programů. Dále si všimněte, že u někteých záznamů není námi sledovaná
hodnota vůbec uvedena (prázdná buňka – NULL), takové záznamy bude nutné dříve či později vyloučit.

Ukázka stažení a načtení tabulkových dat se souřadnicemi

K importu takových textových/tabulkových dat slouží neslouží klasická ikona „+“, ale nástroj Add XY
Data, kam zadáme soubor k importu a zvolíme, které jeho pole obsahují souřadnice, případně
nastavíme projekci – souřadný systém, ve které jsou tyto souřadnice uváděny

Ukázka stažení a načtení tabulkových dat se souřadnicemi

Po importu došlo k zobrazení načtení dat dle jejich polohy v mapě

Ukázka stažení a načtení tabulkových dat se souřadnicemi

Po správnost provedení importu (zda-li nebyly například prohozeny souřadnice) ověříme přidáním
topografického podkladu

Ukázka stažení a načtení tabulkových dat se souřadnicemi

Data jsou stále pouze načtena z tabulky proto provedeme jejich export do shapefilu

Ukázka stažení a načtení tabulkových dat se souřadnicemi

Nyní můžeme s daty pracovat, nejprve však bude nutné vyřešit nulové hodnoty, které mohli vzniknout při
načtení z prázdných buněk tabulky, bude nutné ověřit zda-li se skutečně jedná o nulové hodnoty a nebo
zda-li se jedná o prázdné hodnoty (NULL), které byly při načtení převedeny na hodnotu 0 (nula)

Data ke stažení na webu Výzkumného ústavu vodohospodářského

URL: http://heis.vuv.cz/ sekce „Ke stažení“

Symbolizovaná data z Výzkumného ústavu vodohospodářského

Vlastní symbolizace hydrogeologických rajonů načtených do GISu ze shapefilů uložených na disku
stažených ze serveru heis.vuv.cz, sekce ke stažení

Ukázka dat z projektu OpenStreetMap stažených do ArcGIS

Svobodná geografická data projektu OpenStreetMap.org stažená ze služby http://www.weogeo.com/ částečně
symbolizovaná v ArcMap (kompletní symbolizace všech dostupných typů prvků by byla velmi časově náročná)

