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Geografické informační systémy 

 

GIS 



Co je to GIS? 

• Zkratka pro geografický informační systém. 

• GIS spojuje prostorovou a atributovou informaci, ukládá tak 

informaci o tom, kde něco je a co to je. 

• Takto propojená data se nazývají geografickou informací. 

• GIS je analytický nástroj, který umožnuje pracovat s 

prostorovými vztahy mezi jednotlivými objekty (zobrazení dat, 

údržba, analýza, modelování, …) 

• Funkční GIS spojuje pět základních součástí, které jsou 

začleněny do procesu správy a zpracování geografických 

informací (Hardware, Software, Data, Lidé, Postupy). 

 



Definice GIS 

Pro pojem GIS neexistuje jednotná definice, uvedeme některé: 

 

Definice ESRI: GIS je organizovaný soubor počítačového 
hardware, software a geografických údajů navržený pro efektivní 
získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a 
zobrazování všech forem geografických informací. 

 

Definice Wikipedia: GIS je na počítačích založený informační 
systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která 
mají prostorový vztah k povrchu Země. Geodata, se kterými GIS 
pracuje, jsou definována svou geometrií, topologií, atributy a 
dynamikou. 



Zdroj: www.arcdata.cz 



HARDWARE - GIS se používá na řadě různých zařízení 

(centralizovaný počítačový server, stolní počítače, příruční 

mobilní zařízení, …). 

SOFTWARE - GIS poskytuje funkce a nástroje, které jsou 

potřebné pro zobrazení, ukládání, analýzu, úpravu 

geografických dat, aj. 

DATA - GIS se neobejde bez geometrických a negeometrických 

dat (popř. čas). 

LIDÉ – zpracovatelé, uživatelé. 

POSTUPY – GIS pracuje podle správně navrženého plánu a 

pravidel.  

 



Data v GIS 

• Geometrická data 

 Vektorový datový model – jedná se o samostatné 

 objekty na zemském povrchu (body, linie, polygony).  

 Shapefile, Třída prvků 

 Rastrový datový model – zobrazuje povrch země jako 

 mřížku stejně velkých buněk (pixely). 

 Prostorové informace (pozice, tvar a vztah k ostatním 

 objektům). 

• Negeometrická data 

 Popisné informace, atributová data (počet obyvatel, 

 nadmořská výška, aj.), časová informace (možnost 

 animace, aktuálnost stavu). 



Porovnání a výběr vhodné reprezentace 



Příklad rastrových a vektorových dat 

Zdroj: www.fi.muni.cz 



Druhy činností v GIS 

• Stanovení cílů a návrh databáze – pro koho, k čemu a jak se 

bude GIS užívat. 

• Sběr a vstup dat – geometrická (polohová) data, 

negeometrická (popisná) data, uvažujeme o přesnosti, 

podrobnosti a aktuálnosti, metadata.  

• Zpracování a uchování dat – údržba a editace GIS, 

generalizace, transformace, převody dat. 

• Analýza a syntéza dat – využití GIS, modelovací funkce 

(předpovědní), analytické funkce (podmínkové), aj. 

• Výstupy dat z GIS – digitální, analogové. 



Příklady využití GIS 

• Doprava – mapování silničních a uličních sítí, logistika, 
pasporty silnic, aktuální zpravodajství o nehodách, stavu 
vozovek, uzavírkách a hustotě dopravy, navigační systémy. 

• Veřejná správa – data katastru nemovitostí, pasporty zeleně, 
odpadu, hřbitovů atd., evidence, územní plány. 

• Inženýrské sítě – správa majetku (potrubí, vedení, sloupy, 
kabeláž atd.), tvorba zpráv o výpadcích a evidence stavu 
opravy, analýzy zákazníků a prognózy. 

• Přírodní zdroje a ochrana přírody – zemědělství, lesnictví, 
využití družicových a leteckých snímků pro zjištění stavu 
rozsáhlých území. 

• Kartografie, obrana, zdravotnictví, systémy rychlého 
zásahu a další obory… 



Systém ArcGIS  

ArcGIS je kompletní systém, který komukoliv  

umožňuje pracovat s geografickými informacemi 

v podobě map, které poskytují zobrazení  

informací, analytických nástrojů a připravených pracovních 

postupů. 

 

Pomocí systému ArcGIS můžeme tvořit mapy a sdílet je s kolegy 

v oboru nebo uživateli po celém světě. Můžeme také použít 

informace , které byly poskytnuty a vytvořeny někým jiným. 

 

Softwarový produkt společnosti ESRI. 



Systém ArcGIS  

Zdroj: www.esri.com 



Základní součásti ArcGIS 

• ArcGIS for Desktop – tvorba, používání a správa 

geografických informací. 

 

• ArcGIS for Server – internetové sdílení informací 

vytvořeních pomocí ArcGIS for Desktop. 

 

• ArcGIS Online – webová stránka GIS používaná pro 

hledání, sdílení a tvorbu map.  

  https://www.arcgis.com/features/ 

 

• ArcGIS for Mobile – GIS pomocí mobilních zařízení (iPhone, 

Android, Windows Mobile, aj.). 
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ArcGIS for Desktop 

Zdroj: www.arcdata.cz 



ArcGIS for Desktop 

• Basic, Standard, Advanced, Nadstavby 

• Aplikace 

 ArcMap – editace, analýza, katrografická tvorba 

 ArcCatalog – správa a organizace dat 

 ArcToolbox – další nástroje pro analýzu a zpracování dat 

 ModelBuilder – grafické modelovací prostředí 

 

 

 

 
Zdroj: www.arcdata.cz 

 

 

 

 



ArcGIS for Desktop 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: www.arcdata.cz, www.esri.com 

 



ArcGIS for Desktop 3D 

Zdroj: www.esri.com 
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