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Let’s share GIS much quicker

Gisquick je platforma pro rychlou publikaci prostorových dat vyvíjená jako 
otevřený software. Gisquick jsme vytvořili, aby šlo co nejrychleji publikovat 
projekty vytvořené v QGIS. Gisquick obsahoval původně minimalistickou sadu 
funkcí pro webovou mapovou prohlížečku - postupně ale přidáváme další. Stále 
se ale držíme hesla, že “co je možné v QGIS, měl by zvládnout Gisquick”.



Pracovní postup
 (z QGIS do Gisquick)













Demo projekt:
https://projects.gisquick.org/?PROJECT=user1/prague/prague
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I open source software něco stojí



Přidání funkce editace a nastavení práv 
uživatelů: 170 hodin vývojářské práce 

~ 1 měsíc



Udržitelnost otevřeného projektu
Software

● Vývoj
● Testování

○ Oprava chyb
● Dokumentace

● Meetingy
○ S vývojáři
○ S uživateli

● Návrh nových funkcí
● ...

Vývojář
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● Spát
● Jíst
● Zaplatit nájem
● Zaplatit dětem kroužky
● Studovat nové technologie
● ...



Vývojářské vyhoření



Přidání editace a nastavení práv 
uživatelů: ~ 1 měsíc

Potřeba zafinancovat 1 měsíc 
(a následnou udržitelnost) pro vývojáře



Open source není business model

 Open source je development model



Jak financovat otevřený software, když je 
“zadarmo”?



Zdroje pro “closed source”

Prodej licencí Podpora Vývoj



Zdroje pro “open source”

Prodej licencí
Podpora Vývoj



Případ: Editace v Gisquick
● Spojení Piráti.cz a spolku Otevřená města z.s.
● Definice zadání
● Plánování etap, jejich finanční a časové náročnosti (~160 hodin)
● Schválení financování
● Nepravidelný reporting o průběhu implementace
● Výsledek je otevřený software k dispozici všem - díky Piráti.cz a Otevřená 

města

https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2019/12/20/SOD-Gisquick/

https://www.otevrenamesta.cz/projekty/GISEditor 
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https://github.com/gislab-npo/gisquick/ 
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Další funkce
● Export (XLSX, GPKG, SHP)
● Pokročilejší filtrování
● Implementace QGIS Formulářů

viz https://github.com/gislab-npo/gisquick/issues 

https://github.com/gislab-npo/gisquick/issues


Příklady použití Gisquick



Consultest s.r.o. | Město Most
vpravo: kvalita vozovek prvních tříd na základě vizuálního posouzení a fyzikálně-chemických parametrů 
vlevo: priority pro následné opravy (kvalita silnic, zatížení, přidělené finanční prostředky, …)



STROM PRAHA a.s. | Využití dat z LPIS (odtokové linie) - na pole s kukuřicí bude vyset 12m pás ječmene 
(oranžová šrafa) kvůli zabránění odnosu půdy při erozi.



Mapotip s.r.o. | Pasportizace obecního majetku (obec Přeštěnice)



Projekt NAZV - KUS
Průběhy 6hodinových návrhových srážek na povodí IV. řádu



Díky našim partnerům - přispěvatelům 
do otevřeného projektu

● Pirátská strana (editace, nastavení práv)
● Otevřená města z.s. (editace, nastavení práv)
● Consultest s.r.o. (testování, filtrování)
● Mapotip Česko s.r.o. (nasazení na vlastní doméně, filtrování, testování)
● Strom Praha a.s. (nasazení na vlastní doméně, testování)
● ČVUT v Praze (časoprostorová data, deployment, testování)
● OpenGeoLabs s.r.o (project management, testování, support)
● … 



Cíle
● Vytvořit projekt pro jednoduchou publikaci prostorových dat na webu ✅
● Zajistit prostředky pro jeho dlouhodobou udržitelnost ✅
● Přitáhnout více vývojářů do projektu ❌
● Zahraniční reference ❎



Proprietární vs. otevřený software

Proprietární Otevřený

Zaplatit licenci k použití ✅ ❌

Platit za nasazení ve vlastní infrastruktuře ✅ ❎

Platit za podporu ✅ ❎

Možnost  zafinancovat vývoj chybějící funkcionality ❎ ✅

Možnost naprogramovat chybějící funkcionalitu 
vlastními zdroji. ❌ ✅



Otázky
Jáchym Čepický
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