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● Online správa a evidence majetku
● Cloudové řešení - data a informace na jednom místě, dostupné odkudkoliv
● Mapová aplikace

○ Snadné ovládání
○ Přehledné zobrazení a editace dat
○ Rychlé sdílení informací
○ Aktuálnost dat
○ Katastr nemovitostí
○ Neustále vylepšování aplikace 

na základě podnětů od zákazníků

● Mobilní aplikace
● Tabulková Aplikace 



Vizualizace dat katastru nemovitostí (mapová část)

Cíle

Rychlé a přehledné zobrazení hledaných 
(filtrovaných) dat. Uživatelsky přívětivá, 
snadná a svižná práce s výsledky hledání. 

Limity běžného přístupu:
● WMS, WMTS - systémově náročné 

filtrování a změna vizualizace, větší 
nároky na datový objem dat

● Vektorový formát - objemná data, 
zatížení prohlížeče při vykreslování

● Nemožnost editace

Řešení

Vektorové dlaždice (Vector Tiles)

Výhody:
● Pouze dlaždice na displeji 
● Podstatně nižší provozní nároky

(datový objem, aktualizace, ... )
● Rychlé vykreslení v prohlížeči
● Možnost vizualizace na základě 

atributů (stylování)
● Rychlejší a přehlednější zobrazení 

výsledků vyhledávání 



Vektorové dlaždice. Co to znamená ? 

Princip je podobným mapovým službám jako jsou WMTS, TMS, které pracují s 
rastrovým daty (rastrové dlaždice).  Jednoduše řečeno jde o rozřezání velkého 
celku dat na jednotlivé částice (dlaždice), které jsou po doručení klientovi bezešvě 
poskládány, aby vytvořili iluzi celku. V tomto případě se ovšem nepracuje s 
rastrovými obrázky, ale s vektorovým popisem geografických dat.  



Standardní formáty vektorových dlaždic

GeoJSON

Textový formát 
jednoduchý na 
porozumění

● Bod, Linie, Polygon
● Atributová data

TopoJSON

Textový, odvozenina 
GeoJSON

● minimalizace
● topologie
● Souřadnice jsou 

relativní vzhledem k 
referenčnímu bodu 

PBF

Binární formát vyvinutý 
společností Google

● Malý datový objem
● Rychlejší výměna
● Rychlejší 

zpracování

Možností je ovšem více, záleží na implementaci poskytovatele. Další formáty MVT, KML, GML, SVG ... 



{ 
   "type": "Feature",
         "geometry": {
           "type": "Polygon",
           "coordinates": [
             [ [100.0, 0.0], [101.0, 0.0], 
[101.0, 1.0],
               [100.0, 1.0], [100.0, 0.0] ]
             ]
         },
         "properties": {
           "list_vlast": "548",
           "druh_pozemku": "zahrada",
    ...
           }
         }
}

Vektorová dlaždice
Formát geojson

Obsahuje:
● Typ geometrie 
● Souřadnice v libovolném 

souřadnicovém systému (epsg:5514)
● Atributy (netypově)

Dlaždice obsahuje více parcel v závislosti 
na zoom hladině (měřítku)

Velikost vykreslení 256 px, 512 px





Výhody při zobrazování

Stahují se pouze dlaždice, které se nachází v aktuálním pohledu mapy

Úspora datového toku



{ 
   "type": "Feature",
         "geometry": {
           "type": "Polygon",
           "coordinates": [
             [ [100.0, 0.0], [101.0, 0.0], 
[101.0, 1.0],
               [100.0, 1.0], [100.0, 0.0] ]
             ]
         },
         "properties": {
           "list_vlast": "548",
           "druh_pozemku": "zahrada",
    ...
           }
         }
}

Výhoda libovolné vizualizace dat 



Výhody při vyhledávání
● Po načtení dlaždic se nemusí o data žádat znova

● V prohlížeči se pouze překreslí stávající geometrie
- parcely, které neodpovídají dotazu, se nevykreslí

● Mapa sama “zazoomuje” na vyhledané parcely

● Pro vybrané parcely lze aplikovat jiný styl (např. 
červené zvýraznění)

Důsledkem tohoto přístupu je rychlejší vyhledávání



Výhoda generalizace
Kartografická Generalizace

● V závislosti na zoom hladině (měřítku) lze mít data optimalizována pro 
zobrazení (sloučení, zjednodušení, agregace, nominativní výběr, ...)

● Tyto procesy lze předpočítat (serverová část) nebo je nechat generalizovat 
“on-the-fly” u klienta v prohlížeči - záleží na typu a náročnosti generalizace

● U dat Katastru nemovistostí lze využít zjednodušení, sloučení



Výhoda cachování dlaždic
Dlaždice vznikne dotazem do prostorové databáze tradiční GIS úlohou CLIP, 
tento proces mírně zatíží systém a při velkém počtu dotazů by docházelo k 
pomalému odbavení požadavků. Proto je vhodné samotnou dlaždici uložit a při 
dalším požadavku zaslat už tuto uloženou.

● Úspora systémových prostředků

● Rychlé zobrazení dlaždice v aplikaci

● Zneplatnění cache při aktualizaci nebo editaci prvku



Video - filtrování nad vrstvami PKN

● Ukázka vyhledávání 
geometrickým filtrem a 
pomocí atributů

● Vektorové dlaždice

● Vrstva Parcely

● 13 775 parcel

http://www.youtube.com/watch?v=bWO-aBg_oZo


Video - editace dlaždicové vrstvy

http://www.youtube.com/watch?v=qg3_Uwok0HM


Děkuji za pozornost

filip.zavadil@cleerio.com


