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GIS a mapy
GIS je geografický informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat, analyzovat a
zobrazovat prostorová data.
Mapa je zmenšený generalizovaný model země. V našem případě půjde nejčastěji o
zobrazení lokalit výskytu, sběru vzorků, nebo zobrazení prevalence.
Mapy skládáme z vrstev, které se vzájemně překrývají a obsahují informace, které
chceme zobrazit.
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Vektor vs. rastr
V práci s GISem se používají dva základní typy souborů.

Rastrový soubor
Data jsou v rastru zobrazena v pravoúhlé mřížce buněk o stejném rozměru. Každý pixel
má přirazenou polohu a hodnotu. Velikost jednotlivých buněk udává rozlišení vrstvy
(více pixelů = vyšší rozlišení, jemnější členění). Tyto soubory jsou mnohem větší a při
jejich tvorbě nevyhnutelně dochází ke ztrátě informace v závislosti na rozlišení.
Nejčastěji se v nich ukládají hodnoty jako nadmořská výška, srážky a další klimatické
proměnné.

Vektorový soubor
Jedná se o obraz složený z křivek. Vektorové podklady mají několik základních prvků body (například města), linie (řeky, silnice) a plochy (pole, lesy, vodní plochy). Můžeme je
neomezeně škálovat, s jednotlivými objekty je možno manipulovat. Soubor je menší než
rastr. Nejčastěji používaný a všeobecně platný format je shapefile (.shp), který vyvinula
Esri. Vrstva ve formátu shapefile se skládá z několika souborů, které jsou
nepostradatelné pro její správné zobrazení. Samotný soubor vrstvy .shp, spojovací
soubor .shx a atributová tabulka .dbf, která obsahuje atributy všech prvků.

Jaký software použít?
Tato příručka je zaměřena na QGIS (dříve Quantum GIS), který je zdarma a použitelný na
všechny platformy (Win, OS X, Linux). Jiné volně stažitelné možnosti jsou například
GRASS GIS, DIVA GIS a SAGA GIS. Z placených alternativ stojí za zmínku ArcGIS (Esri),
který lze vyzkoušet v měsíční zkušební verzi zdarma.

Stažení a instalace QGIS
Software je volně ke stažení na webových stránkách www.qgis.org. Po vybrání správné
verze pro váš operační systém se stáhne instalační soubor a následně pokračujete jako
při běžné instalaci jiných programů.
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Načtení mapových podkladů
Mapové podklady můžeme načíst z různých zdrojů. Pokud nemáme žádné podklady
uložené na disku jako vektory nebo rastry, můžeme přistupovat k některým rastrovým
vrstvám online.

Web Mapping Service
Webová mapová služba umožňuje online přístup k rastrovým mapovým
podkladům. Přístup probíhá přes WMS klienta v QGIS, kam se zadává URL adresa
WMS serveru. WMS server na požadavek uživatele vrací tématickou vrstvu v
rastrovém formátu (JPEG, TIFF).
Po kliknutí na ikonku WMS/WMTS klienta se zobrazí následující okno. V záložce vrstvy
klikněte na tlačítko Nové.
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Teď je potřeba vložit URL WMS vrstvy a je možné jí pojmenovat podle obsahu pro vlastní
přehlednost.
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Následně v záložce vrstvy můžeme vybrat uložený server a kliknutím na tlačítko Připojit
se nám načtou všechny dostupné vrstvy.
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Z těch si následně vybereme ty, které potřebujeme a tlačítkem Přidat je načteme do
našeho projektu v QGISu.
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Vektorové vrstvy
Vektorové podklady načteme z počítače ve formě jednotlivého souboru
(například .shp) případně celé složky.

Rastrové vrstvy
Rastry načítáme stejně jako vektorové vrstvy.
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Oříznutí rastrové vrstvy
Pokud máme rastr většího geografického celku a potřebujeme ho oříznout například na
rozlohu České republiky, přes záložku Rastr vybereme položku Extrakce a následně
nástroj Ořezávač. Tam po zadání vstupního souboru zvolíme v Ořezávacím režimu Vrstvu
masky, což je vektorová vrstva, podle které rastr ořezáváme. Je nutné zadat i uložení a
název výstupního souboru. Tento ořízlý rastr se nám přidá do mapového okna a můžeme
s ním dále pracovat.
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Zobrazovaná data
Příprava datasetu
Dataset lokalit je možné připravit v například Excelu, kde jednotlivé sloupce obsahují
název lokality, zeměpisnou délku (Longitude/Long), zeměpisnou šířku (Latitude/Lat) a
další údaje (například prevalence, počet nalezených nebo vyšetřených jedinců a
podobně).
Souřadnice je vhodné uvádět v deciálním formátu XX.XXXX a YY.YYYY. Pro převod z
formátu ve stupních, minutách a vteřinách použijte buď online nástroje nebo
matematický výpočet.
Názvy sloupců uvádějte bez diakritiky. Soubor uložte jako CSV (Windows) - commaseparated values. V tomto případě pozor na OS X, které nativně používají jiný delimiter a
při použití jejich kódování dochází k problémům.
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Import vlastních dat z CSV
Při samotném importu vlastních dat z CSV je nutné zvolit, zda jde o CSV nebo
zvolit vlastní oddělovač, například středník. Pokud se v prvním řádku datasetu
nachází názvy polí, je vhodné tuto možnost zaškrtnout a dále zvolit definici
geometrie. Pokud načítá QGIS z datasetu souřadnice, X pole je vždy zeměpisná
délka a Y zeměpisná šířka. Pokud nastavíme tyto možnosti správně, v náhledu se
nám zobrazí naše data rozdělená do sloupců.
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SRS - Souřadnicový referenční systém
V dalším kroku je nutné nastavit souřadnicový referenční systém vrstvy, aby se data
zobrazila ve správné pozici. WGS84 (World Geodetic System) je celosvětově uznávaný
formát, pro někdejší Československo bylo po první světové válce vytvořeno Křovákovo
zobrazení (S-JTSK). Při používání vrstev z několika zdrojů je vhodné ve Vlastnostech
projektu nastavit transformaci on-the-fly, ta nám zajistí, že veškeré načtené vrstvy budou
transformovány do námi zvoleného systému.
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Nastavení vzhledu vrstvy
Pravým klikem na vrstvu se dostaneme do nabídky, kde můžeme zvolit položku
Vlastnosti vrstvy. Kromě úpravy jména vrstvy můžeme do mapy nechat vykreslit popisky
podle jednotlivých atributových polí, případně upravit barvu, texturu a průhlednost
vrstvy.
Ve vlastostech vrstvy je možnost nastavit vzhled - barevnou výplň, texturu, případně
ohraničení prvků. Barevné režimy je možné kompletně nastavit (a toto nastavení uložit
pro další použití), nebo zvolit z přednastavených možností. Vykreslování vrstvy a její
průhlednost je zajímavá například při překrývání několika obsahově souvisejících vrstev.
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V nastavení popisků určíme z jakého sloupce se budou popisky načítat. V dalším
nastavení můžeme ovlivnit jejich umístění vzhledem k vykreslenému bodu a také styl a
velikost textu. QGIS má bohužel problém s překrýváním popisků, to se dá částečně
vyřešit jejich manuálním posouváním.
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Pokud se jedná o vrstvu bodů (.csv) nebo vektor s atributovou tabulkou, v záložce styl
můžeme nastavit jak budou jednotlivé body zobrazeny. Můžeme použít jednotný styl,
nebo rozdělit podle kategorií, či jiných znaků.

Pokud chceme například rozlišit města podle počtu obyvatel, musíme mít tuto hodnotu
zanesenou v původním datasetu v atributové tabulce.
Pak si zvolíme na základě jakého sloupce se bude symbol vykreslovat, jestli bude měnit
barvu nebo velikost, případě si pro některé kategorie nadefinujeme úplně jiné symboly.
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Tvůrce mapy
Tvůrce mapy otevře nové okno s prázdným listem.
Na ten postupně umisťujeme jednotlivé prvky finální mapy. Kompozice mapy vždy záleží
na mnoha faktorech. Je vhodné se zamyslet, co chci mapou říci a komu tyto informace
předávám. Vliv na kompozici má i měřítko, tvar a velikost zobrazovaného území a neměli
bychom opominout ani estetickou stránku věci.
Jednotlivé kartografické symboly nesou informace polohové a popisné a měly by být
zejména srozumitelné a názorné. V rámci jedné mapy bychom neměli použít více jak dva
druhy písma, významnost jednotlivých prvků můžeme odlišit velikostí fontu.
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Základní prvky jsou vlastní mapové pole, název, legenda, měřítko a tiráž, ty by neměly v
žádné mapě chybět.
MAPA
V Tvůrci map klikneme na symbol Vložení mapy a následně v mapovém listu
vyznačíme plochu, do které bude mapa vložena, takto postupujeme u všech
přidávaných prvků.
Pokud chceme přidat ještě přehlednou (lokalizační) mapu nebo detailní výřez,
připravíme si toto zobrazení opět v hlavním okně QGISu a v Tvůrci mapy vložíme
další mapu. Zobrazení pak upravíme v nastavení Náhledu ve Vlastnostech mapy.
TITULEK, NÁZEV MAPY
Vložíme na horní okraj nebo do pravého horního rohu. Titulek by měl být
vyveden v bezpatkovém písmu a stručně shrnout prostorový a časový obsah
mapy. Může být doplněn menším podtitulkem
LEGENDA
Účelem legendy je výklad mapových znaků, barevných stupnic a jiných symbolů
v mapě. Měla by být úplná (zahrnovat všechny prvky), uspořádaná do logických
celků a na první pohled srozumitelná.
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Samotné nastavení legendy má pak několik oddílů. Hlavní nastavení umožňuje měnit
nadpis legendy, jeho zarovnání a zalamování textu.
V dalším oddíle “Položky legendy” zaškrtneme automatickou aktualizaci - v legendě se
následně budou zobrazovat pouze prvky vrstev aktuálně vykreslených v mapě. Další
nastavení nám umožňuje podrobně nastavit styl písma, rozdělení do sloupců u
obsáhlejších legend i její přesné rozmístění v rámečku. Dále můžeme změnit pozadí i
ohraničení pole legendy.
MĚŘÍTKO
Měřítko můžeme přidat grafické nebo číselné. V dalším nastavení určíme
jednotky, počet segmentů, typ písma, rámu a pozadí i umístění a velikost položky.
Základním a nejužívanějším typem je grafické, doporučuje se použít dekadické
dělení.
SMĚŘOVÁ RŮŽICE
Směrovou růžici přidáme přes Přidat obrázek. QGIS je vybaven velkým
množstvím obrázkových symbolů, všechny je nalezneme ve Vlastnostech položky
v záložce Prohledat složky.
U Křovákova zobrazení je nutné směrovou růžici otočit o 7° doprava. Pokud u
rotace zaškrtneme ještě možnost Synchronizovat s mapou, směrová růžice bude
pořád ukazovat na sever i pokud budeme s mapou rotovat.
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EXPORT MAPY
Hotovou mapu můžeme uložit jako .pdf nebo jako obrázek ve
formátu .png.

VÝSLEDNÁ MAPA
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