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Návod na vytvoření mapy 
občanské vybavenosti v 

prostředí QGIS
1 Stažení Softwaru

Pro vytvoření mapy je možné využít některý z GIS softwarů, které mají různé licencování. Vhodným GIS 
softwarem pro naše potřeby je QGIS. Jedná se o OpenSource software, který je zdarma. Stáhnout si jej můžete 
zde: http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html

• Stáhněte si verzi: QGIS 2.18 Las Palmas

2 VytVoření projektu

Otevřete QGIS Desktop. Zvolíte možnost projekt → uložit jako a pojmenujete projekt 
ObcanskaVybavenost.qgs. Nastavíte souřadnicový systém přes Projekt → Vlastnosti projektu 
→ Zaškrtnete možnost Enable on the fly CRS transformation (OTF) → Zadejte do filtru WGS 84 
/ UTM zone 33N a ve výběru pak zvolte tuto možnost a dejte OK (viz Obr. 1).
Obr. 1 Nastavení souřadnicového systému v projektu
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3 podkladoVá mapa

Jako podkladovou mapou je vhodné využít některou z topografických map, ve které jsou použité málo syté 
barvy. Jako nejvhodnější se tak nabízí Základní mapa 1 : 25 000. Tu je možné do QGIS načíst pomocí tzv. WMS 
služeb. 

Pro přidání WMS služby využijete postranní svislý panel, který slouží pro přidávání dat různého typu. Po 
přidání těchto dat se objeví vámi přidaná vrstva v Panelu vrstev (viz obr. 2). 

Obr. 2 Přidání WMS služby

WMS službu přidáte přes možnost Přidat vrstvu WMS/WMTS z Panelu pro přidání vybraných 
typů.

Otevře se dialogové okno Vytvořit nové WMS připojení (obr. 3). Zvolíte možnost Nové a do URL 
vložíte vámi zvolenou podkladovou mapu. Vzhledem k charakteru úlohy doporučujeme přidat WMS ZM25.

• Název: ZM25 (můžete si WMS službu nazvat libovolně)
• URL: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM25_PUB/WMService.aspx

Obr. 3 Vytvoření nového WMS připojení

Panely nástrojů

Mapové okno

Panel vrstev

Panel 
prohlížeče

Panel pro přidání vybraných typů dat
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Poté zvolíte možnost Připojit, označíte vrstvu 1: Základní mapa 1 : 25 000 (modře) a zvolíte souřadnicový 
systém: WGS84/ UTM Zone 33 místo defaultního WGS84 (obr. 4), nebo jej ponecháte, pokud už tam je. Tento 
souřadnicový systém zajištuje vhodné zobrazení mapových podkladů.
Obr. 4 Přidání WMS služby

V mapovém okně se po přidání WMS služby zobrazí Základní mapa 1 : 25 000 s přiblížením na 
celou ČR. Nyní si pomocí nástroje Přiblížit z panelu nástrojů přiblížíte mapový podklad na vámi 
požadovanou obec.
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4 občanSká VybaVenoSt

Teď do mapy přidáte vámi zmapované objekty občanské vybavenosti. Pro každý typ objektu (stavby pro 
vzdělání a výchovu, administrativní budovy, zdravotnická zařízení, ...) si připravíte samostatnou vrstvu, kterou 
vhodně pojmenujete. V jednom typu objektu může být více objektů toho samého druhu (tj. více typů škol, 
více typů úřadů, nemocnice, polikliniky,…).

Novou vrstvu přidáte s využitím vrchního panelu nástrojů, kde zvolíte možnost Vrstva – Vytvořit vrstvu – 
Přidat Shapefile vrstvu (viz obr. 5).
Obr. 5 Přidání nové vrstvy

Otevře se dialogové okno: Nová shapefile vrstva (obr. 
6).  

• zvolíte Typ: Bod nebo Polygon, Kódování: UTF–8
• nastavíte souřadnicový systém WGS84/UTM 

Zone 33 (stejný jako u WMS)
• přidáte pole, tj. atributy, které chcete, aby váš 

shapefile měl
• v tomto případě je např. pro stavby pro 

výchovu a vzdělání: název, typ (škola, školka, 
ZUŠ, …)

• volba atributů, vlastností vrstev je na vás
• pozor na nastavení délky, u názvu školy je 

nutné volit delší než u typu školy. Jedná se o 
počet znaků

• u atributů, které jsou textové, zvolíte typ 
String (Textová data), protože se jedná o 
slovní popis

• nezapomeňte pro přidání kliknout na 
možnost Přidat pole do seznamu

• Klikněte na OK

Obr. 6 Nová shapefile vrstva
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V následujícím kroku uložte soubor do Vámi vybraného adresáře. 

• Pojmenujete shapefile: Základním pravidlem pro pojmenování je nepoužívat háčky, čárky a mezery v 
názvu shapefilu. Příklad pojmenování: Stavby_pro_vzdelani_vychovu.shp.

Tento postup opakujte pro všechny typy objektu občanské vybavenosti (shapefile vrstvy). 

Volba mezi polygonem a bodem je dána velikostí objektu občanské vybavenosti. Pokud velikost objektu 
občanské vybavenosti v měřítku 1 : 25 000  umožňuje znázornit objekt jako plochu, pak jej znázorněte jako 
plochu. Pokud je objekt příliš malý pro znázornění plochou, pak zvolte pro jeho znázornění bod. 

Vzhledem k tomu, že bude nutné volit při tvorbě v mapovém poli mezi bodem a polygonem, tak pro každý typ 
objektu občanské vybavenosti je vhodnější si vytvořit bod i polygon (viz Obr. 7).

Obr. 7 Připravené shapefile vrstvy

• Stavby_pro_vzdelani_vychovu_bod.shp
• Stavby_pro_vzdelani_vychovu_poly.shp

Měřítko lze změnit na spodní nástrojové liště (viz Obr. 8)

Obr. 8 Změna měřítka
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4.1 EditacE vrstvy

V dalším kroku je třeba lokalizovat vytvořené vrstvy na mapovém podkladu a vyplnit jim atributy, a to formou 
editace.

• klikněte na tužku (Přepnout editaci) v 
nástrojové liště nahoře,   a to u každé 
vrstvy, kterou jste vytvořili

• pro přidání prvků do mapy slouží v té samé 

nástrojové liště ikona:    (bod)   
(polygon), na základě těchto ikon můžete přidat 
jednotlivé objekty do mapy

• Při kliknutí do mapového pole se objeví dialogové 
okno k atributům prvku (obr. 9). Je třeba vyplnit 
všechny hodnoty atributů. 

• Vrstvu, kterou chcete editovat, musíte mít vždy 
označenou v Panelu vrstev modře.

• Nezapomínejte data průběžně ukládat.  
• Poté vypněte, stejně jako jste zapnuli, editaci 

vrstev přes ikonu Přepnout editaci. 

Obr. 9 Atributy prvku

4.1.1 EditacE polygonu

• Při kresbě polygonu si přibližte na měřítko 1 : 3000
• Při kresbě je nutné mít v Panelu vrstev vždy označenou modře vrstvu, kterou editujete
• Jednotlivé vrcholy polygonu zakreslíte kliknutím levého tlačítka myši do mapového pole.
• Pokud uděláte chybu, tak je třeba polygon nejprve dokreslit a až poté jej upravovat
• Kresba se ukončuje pravým tlačítkem myši

• Upravuje se pomocí nástroje: Nástroj uzlů  
• Kliknete na daný polygon – objeví se mód pro úpravu uzlů (viz obr. 10)
• Posun uzlu: Kliknout levým tlačítkem myši na uzel a tahem myši posunout
• Nový uzel: Dvojklik levého tlačítka myši na obvodovou linii polygonu a tahem myši posunout, tam 

kam chcete posunout 

• Smazání uzle: Kliknout levým tlačítkem myši na uzel a zmačknout klávesu Delete
Obr. 10 Mód pro úpravu uzlů
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4.2 vizualizacE vrstvy

Pro zvýšení přehlednosti a čitelnosti mapy je vhodné pro jednotlivé typy objektů nastavit takový kartografický 
znak, který je nejvíce asociativní pro daný typ objektu. Provedeme ukázku na příkladu Staveb pro vzdělání a 
výchovu. V obci obvykle bývá více typů škol – škola, školka, základní umělecká škola. Kromě toho každá škola 
má svoje jméno. Typ školy můžeme rozlišit odlišným odstínem jedné barvy (např. dvě různé modré). 

Pravým tlačítkem myši kliknete v Panelu vrstev na vrstvu Stavby_pro_vzdelani_vychovu_bod.shp a zvolíte 
možnost Vlastnosti. Otevře se dialogové okno Vlastnosti vrstev.

• zvolte záložku: Styl
• zvolte možnost: Kategorizovaný (viz Obr. 12)
• v položce Symbol zvolte možnost změnit (viz Obr. 12) 

Otevře se dialogové okno Výběr symbolu (viz Obr. 11). Klikněte nahoře pod Marker na jednoduchá značka a 
pak vyberte v Typu vrstvy symbolů: SVG značku. Vyberte nejvhodnější symbol, který by mohl reprezentovat 
školu (pokud školu nereprezentujete polygonem, ale bodem). Případně si můžete nahrát vlastní SVG symbol, 
který vytvoříte v některém z grafických programů nebo stáhnete na internetu.

Obr. 11 Výběr bodového symbolu
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Dejte OK a vrátíte se do dialogového okna Vlastnosti vrstvy – Styl. Zvolte sloupec, ze kterého chcete 
kategorizovat danou vrstvu. V našem případě je to typ školy a zvolte možnost klasifikovat.
Obr. 12 Kategorizace symbolů

U polygonu Stavby_pro_vzdelani_vychovu_poly.shp budete postupovat stejně a pro dané kategorie zvolíte 
stejné. Při kliknutí na symbol můžete změnit jeho barvu. Dejte OK. 

V mapovém okně může mapa vypadat jako na Obr. 13.
Obr. 13 Občanská vybavenost v mapovém okně
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5 tVorba mapy občanSké VybaVenoSti

5.1 průhlEdnost základní mapy 1: 25 000

Než začnete tvořit samotnou mapu, tak pro potřeby tvorby mapy nastavíme průhlednost                                                                         
Základní mapy 1: 25 000 .

• Kliknete pravým tlačítkem myši na vrstvu Základní mapa 1: 25 000 a zvolíte možnost Vlastnosti.
• Zvolíte záložku průhlednost, kde pomocí posuvné lišty nastavíte průhlednost na 25 %.

5.2 tvůrcE mapy

Pro tvorbu samotné mapy slouží nástroj Tvůrce mapy, který naleznete pod záložkou Projekt, která je vlevo 
nahoře. Pokud chcete využít již nějakou vaši rozpracovanou mapu, pak použijete Správce tvůrců mapy a 
vyberete název vašeho projektu.

Po otevření Tvůrce mapy se vám zobrazí okno s čistým bílým „papírem“, který určuje oblast tvorby mapy (viz 
obr. 14).
Obr. 14 Tvůrce mapy

• Vložíte mapové pole přes ikonu Přidat novou mapu. 
• Nakreslete obdélník přidržením levého tlačítka myši a tahem myši (stejné jako vložení obrazce 

obdélníku ve Wordu), kam mapové pole chcete vložit. 
• V mapovém poli by se následně měl objevit náhled Základní mapy 1:25 000
• Kompozice (záložka vpravo, viz obr. 14):

• Mapové pole určuje základní kompozici mapy, tj. jestli bude mapa na šířku nebo na výšku. Tu lze 
nastavit vpravo v záložce Kompozice a u položky Orientace

http://www.geografienasbavi.cz/program-pro-studenty/korespondencni-seminar
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5.3 přidání kompozičních prvků

5.3.1        názEv mapy

• Vložit přes ikonu Přidat nový popisek  
• Parametry popisu najdete vpravo v záložce Vlastnosti položky
• Jejich nastavení je na vás, jen vám připomeneme, že název mapy musí být čitelný i z větší vzdálenosti. 

Měli byste také použít bezpatkový font písma (např. Calibri, Arial, atd.). Název by měl čtenáři dát 
odpovědi na otázky Co?, Kde?, Kdy? je zachyceno na mapě.

5.3.2 lEgEnda mapy

• Legenda je vložena přes ikonu Přidat novou legendu   
• Vpravo ve Vlastnostech položky smažete z položky Název slovo Legenda

• V Položkách legendy (níže) odškrtnete automatické aktualizace a smažete  z legendy Základní 

mapu 1 : 25 000. Stejně můžete smazat i další položky v legendě. Přes tužku  upravíte názvy 
jednotlivých kategorií položek legendy. Pomocí šipek můžete upravit pořadí položek. 

• V položce Sloupce můžete změnit počet sloupců
• Pokud, chcete změnit odsazení jednotlivých kategorií, pak v položce Mezery je nutné zvětšit odsazení 

podskupiny (v našem případě na 5)
• Další nastavení necháme na vašem uvážení.

• Legenda v ukázkovém případě vypadá jako na Obr. 15

Obr. 15 Legenda 
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5.3.3       měřítko mapy

• Vložte měřítko přes ikonu Přidat nové grafické měřítko.  
• Vlastnosti položky (záložka vedle záložky kompozice, viz obr. 16):

• Nastavte vlastnosti měřítka podle vašich potřeb.
• Měřítko by však mělo být dekadické, tj. končit 10, 100, 1000, nebo byste se tohoto čísla měli ve vaší 

číselné řadě dopočítat.
Obr. 16  Měřítko mapy

5.3.4        tiráž mapy

• Vložíte přes stejnou ikonu jako název mapy: Přidat nový popisek.  
• Tiráž se skládá z vašeho jména, příjmení, místa a roku zhotovení, kde příjmení je psáno VERZÁLKAMI 

(velkými písmeny)

5.4 Export mapy

• Vyexportujte vámi vytvořenou podkladovou mapu do některého z formátů uvedených na Panelu 
nástrojů nahoře (obrázek, svg a pdf).

Při potížích mě kontaktuje na emailu: katerina.novotna@natur.cuni.cz
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