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odpověď PNG, JPEG, TIFF
metadata XML



Web Map Service
• služba umožňující distribuci geografických dat 

uživatelům

• založena na standardu Open Geospatial
Consortium (OGC)

• Distribuce probíhá přes http protokol, resp. jeho 
metody dotazů, jimiž jsou GET a POST. 

• Uživatel potřebuje mít vhodný SW (OCAD11, 
QGIS, JanMap) a znát adresu služby



Příkazy WMS (OGC)

• Příkaz GetCapabilities - získání možnosti a 
vlastnosti spravovaných dat na serveru 
(REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS)

• Příkaz GetMap zobrazuje klientovi data v 
určitém formátu (REQUEST=GetMap)

• Příkaz GetFeatureInfo vrací XML soubor s 
atributy daného prvku na mapě o určitých 
souřadnicích (REQUEST= GetFeatureInfo)



Co zadáváte? Co dostanete?

• Do prohlížeče (OCAD, Quantum GIS, web 
ČÚZK) zadáváte URL adresu (http://.....) služby 
případně s parametrem GetCapabilities.

• Prohlížeč dostane zpět metadata o službě

• Pak již se prohlížeč umí zeptat na požadovaná 
mapová data, která dostane jako rastr (PNG, 
JPEG. TIFF) a ty zobrazí v aplikaci. Data by měl 
umět díky informacím georeferencovat.



Problémy se souřadnicovými systémy

• Webová mapová služba vrací informaci o 
možných souřadnicových systémech např. 
<SRS>EPSG:4326</SRS>

• Pokud  mapová služba nemá mapová data s 
požadovaným souřadnicovým systémem musí 
váš klient (program na vašem PC – např. QGIS) 
umět data transformovat. Pokud to neumí 
nelze získaná data správně  zobrazit.



WMTS - Web Map Tile Service

• požadavek na službu WMS (GetMap) sestavuje 
odpověď (rastr) na míru a tedy vždy znovu

• WMTS pracuje obdobně jako WMS, ale 
mapová data jsou předpřipravena na serveru 
ve formě mapových dlaždic (tiles) a jsou tedy 
ihned připravena k odeslání.

• WMTS zobrazí díky předpřipraveným datům 
jen některá měřítka 



Zdroje dat pro o-mapování v ČR 
(neplacené)

• Geoportál ČÚZK – http://geoportal.cuzk.cz
(ortofoto, archivní ortofoto, zabaged (vybrat správné 
vrstvy), katastrální mapa, souřadnicová síť)

• Geoportály samospráv např. Praha –
http://www.geoportalpraha.cz
(ortofototo, archivní ortofoto, digitální mapa)

• kdo hledá, najde, a to i dost zajímavá mapová data, 
ale pro o-mapování v ČR je ortofoto a zabaged asi 
základ. Zabaged má v některých oblastech nově 
zpřesněny potoky podle dat DMR.

• Data jsou bezplatně poskytována pouze pro 
prohlížení  prohlížecí služba

http://geoportal.cuzk.cz/
http://www.geoportalpraha.cz/






QGIS
• Otevřeme prázdný nový projekt (Projekt-Nový…)

• Nastavíme souřadný systém -jinak může dojít k překvapení 
(Projekt-Vlastnosti projektu SRS)  



QGIS

1. Zvolíme Vrstva -Přidat vrstvu – Přidat vrstvu 
WMS/WMTS

2. Zvolit Nový a zadat název a k němu url adresu 
vybraného wms, např. pro ortofoto (ČÚZK) 
má adresu 
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_P
UB/WMService.aspx

3. Zvolit Připojit a vybrat vrstvu (vrstvy) a 
potvrdit tlačítkem Přidat

http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx


2 1

3





QGIS

• Pak už se pohybujeme po mapě. Po přiblížení nad 
požadované území pomocí Projekt – Uložit 
obrázek ukládáme georeferencovaný rastr

• V případě JPF má georeferenční soubor příponu 
.jpgw – pro OCAD nutno přejmenovat na .jgw, OO 
Mapper .jpgw čte

• Vrstvy je možno kombinovat i díky nastavení 
průhlednosti. Vybrané nastavení lze uchovat v 
souboru QGS – uchová vybrané vrstvy, polohu 
výřezu včetně adres wms



OCAD 11

• OCAD 11 ve verzi Professional má WMS 
zabudováno

• Před začátkem práce, je nutné nadefinovat 
souřadnicový systém



OCAD 11



OCAD 11



OCAD 11

• Přidat vybrané vrstvy jako WMS vrstvu 
(online) = podkladová mapa je online 
aktualizována při každém posunu

• Přidat vybrané vrstvy jako podkladové mapy 
(offline) = vytvoří se snímek z obrazovky, který 
se ukládá na disk jako georeferencovaný rastr 
(jpg)



OCAD 11



JanMap

• součástí softwarového balíčku Janitor
• vyvíjí pracoviště LabGIS České informační 

agentury životního prostředí
• freeware
• dostupný z http://janitor.cenia.cz
• hlavní výhody: jednoduchý, česky, podpora 

základních souřadnicových systémů (S-JTSK, 
WGS-84) - převod způsobem on-the-fly + 
transformace mezi projekcemi

• předdefinované vybrané WMS služby
• Nevýhoda: dnes se již prakticky nevyvíjí

http://janitor.cenia.cz/


Předdefinované WMS 
služby, aktivují se 

přetažením do okénka 
výše (Layer group)

Okno s aktivními 
vrstvami

v Nastavení /Pohled je 
nutno nejdříve zvolit 
souřadnicový systém 



Přetažením služeb do 
vrstev a jejich zapnutím 
dojde k načtení dat

Seminář kartografů, Brada, 16.-18.11.2012 23
Georeferencované podklady z 
WMS



Chybějící WMS služby lze přidat v menu 
Soubor/Web služby/WMS připojení. V tomto 
menu lze také provádět úpravy připojení.



Důležité

• Některé služby se načítají až od určitého 
měřítka, např. katastrální mapa se načítá od 
měřítka 1:5000 a větším (bližší informace 
vlastnosti vrstvy, nejlépe však metadata WMS 
připojení)

• Načítání dat může chvíli trvat, v závislosti na 
rychlosti připojení k internetu, vytíženosti 
serveru a objemu přenášených dat



volba měřítka

Přibližte se na vámi požadovanou úroveň. Lze 
také zvolit určité měřítko, není ale nutné ho 
ctít, programem vypočtená velikost pixelu v 
georeferenčním souboru bude problém 
jakéhokoliv měřítka spolehlivě řešit.



Načtený podklad vyexportujte do 
georeferencovaného rastru (tiff, jpg
mi negunguje!). 



Následně se přesuňte „o okno“ vedle a postup s 
exportem opakujte. Takto postupujte několikrát, až 
pokryjete plochu prostoru. Posun nemusí být 
přesný, klidně mohou existovat přesahy nebo různá 
měřítka. 



Po zpracování ortofota se přepněte na ZM10, u 
které postačuje pro čitelnost i daleko menší měřítko, 
např. 1:10000. Postup s exportem je stejný.



Vzhledem k tomu, že OCAD má problém s verzí TIFu z JanMapu, je 
nutné TIF přeuložit. V případě většího množství souborů je 
výhodné použít dávkové zpracování, např. v IrfanView.


