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návod k použití 
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ÚVOD - O GEOPORTÁLU 

   Geosense Geoportal (dále jen Geoportál) je nástroj pro zobrazení a správu 
prostorových dat. Je určen pro internetové využití na obecních ú řadech , u správců 
infrastruktury, projektantů a obecně u všech vlastníků jakéhokoliv území, kteří jej chtějí 
efektivně spravovat.  
 
K řádnému chodu této aplikace není třeba instalovat žádný software nebo doplněk (např. 
Java). Plně postačí běžný internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 7 a vyšší, Mozilla 
Firefox, Opera, Google Chrome). 
 

 

 

Obr. 1: Úvodní obrazovka Geoportálu obce Vysoké Popovice  
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SPUŠTĚNÍ GEOPORTÁLU 

První spušt ění Geoportálu  
 
 

Otevřete si váš oblíbený internetový prohlížeč a do adresního řádku napište následující 
adresu s názvem vaší obce na konci odkazu:  
 

www.geosense.cz/geoportal/nazev-obce 
 
U obce s více slovným názvem je třeba napsat název s pomlčkou, např.:  
 

www.geosense.cz/geoportal/vysoke-popovice 
 
Pokud se po správně zadaném názvu obce nezobrazí mapa vaší obce, ale nějaké jiné 
území, je to tím, že v České republice existuje další obec se stejným názvem. V tom 
případě je nutné k názvu obce přidat i název okresu, opět s pomlčkou, např. takto:   
 

www.geosense.cz/geoportal/slatina-znojmo 
  
 
Opětovné spušt ění Geoportálu  
 
   Odkaz na Geoportál si lze přidat mezi oblíbené záložky ve vašem prohlížeči. Vyhnete 
se tak zdlouhavému zadávání celé adresy. Doporučujeme umístit odkaz na Geoportál 
také na vaše oficiální webové stránky. K mapovému portálu pak budete moci přistupovat 
snadno vy i veřejnost. K tomuto účelu je možné použít odkazovací banner, který si 
můžete stáhnout na našich webových stránkách www.kraus.cz. 
 

 
Obr. 2: Banner odkazující na Geoportál 
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POHYB V MAPĚ 

   Pohyb v mapě je intuitivní a shodný s osvědčenými postupy většiny současných 
mapových portálů. Uživatelé mají na výběr více způsobů, jak se v mapě posouvat , 
přibližovat  a oddalovat . Ukážeme si tři nejčastější varianty.    
   

Ovládací kříž 

 
1. POHYB POMOCÍ OVLÁDACÍHO K ŘÍŽE  
    
    
  Ovládací kříž, umístěný v levém horním rohu Geoportálu, umožňuje pohyb 
do stran  mapy kliknutím na jednu ze směrových šipek. Níže jsou tlačítka +/- 
pro přiblížení/oddálení  pohledu. Ikona zem ěkoule  obnovuje původní rozsah 
mapy.  
   Tento způsob pohybu po mapě je uživateli nejméně oblíben, protože není 
tak pružný a rychlý jako pohyb pomocí myši. Ale určitě je jedním z možných. 
Výhodou je jeho naprostá jednoduchost.  
 

   Obr. 3: Ovládací kříž  

Použití myši 

2. POHYB POMOCÍ MYŠI  
 
    
   Pohybovat do stran mapy  lze tažením myši při stisknutí a 
držení levého tlačítka myši. POZOR: Pro pohybování mapou 
tažením je nutné, aby byla aktivní ikona ruky - v horní liště 
Geoportálu. 
 

   Obr. 4: Zapnutá funkce "posun mapy" 
    
   Přibližování a oddalování  se děje pomocí kole čka myši, přičemž směr přiblížení či 
oddálení je dán aktuální polohou kurzoru myši v mapě. 
 
   Přiblížit  lze mapu také rychlým dvojklikem levého tla čítka myši  do libovolného 
místa mapy. Mapa se přiblíží a vycentruje v závislosti na poloze kurzoru myši při 
provedeném dvojkliku. 
 
   TIP: Stiskem a držením tlačítka SHIFT a levého tlačítka myši a tažením přes mapu je 
možno nastavit vlastní úroveň přiblížení (viz obr. 5) 
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 Obr. 5: Po uvolnění levého tlačítka myši bude mapa zvětšena do velikosti zvýrazněného 

obdélníku  

 

Použití klávesnice 

3. POHYB POMOCÍ KLÁVESNICE 
Pohyb do stran mapy  lze uskutečnit také šipkami na klávesnici.  
K přiblížení a oddálení slouží klávesy + a - . 



7 / 22 

OVLÁDACÍ PRVKY 

   Ve snaze o jednoduchost celého systému obsahuje Geoportál jenom minimum 
ovládacích prvků.  
Z hlediska umístění v Geoportálu je lze rozdělit do třech skupin: 
 
• Horní lišta  obsahuje tlačítka se základními funkcemi  
• V pravé části  nalezneme panel s možností měnit obsah mapy, resp. přidávat a 

odebírat připravené mapové vrstvy 
• V levém dolním rohu se nachází přehledová mapa, měřítko, a tzv. trvalý odkaz na 

aktuální pohled Geoportálu 

 

Základní funkce 

Výčet základních funkcí ilustruje následující obrázek (horní lišta Geoportálu): 

 
 
Vysvětlení jednotlivých tla čítek: 
 
 

 Odhlášení/p řihlášení z/do Geoportálu.  K přihlášení je třeba 
znát přihlašovací údaje (email a heslo), které jsme vám při předání 
Geoportálu poskytli. 
Pomocí přihlašovacího formuláře si také můžete změnit přihlašovací 
údaje, či si nechat znovu zaslat zapomenuté heslo na váš email. 
 
 

Obr. 6: Přihlašovací formulář 
 

 Nápověda, hlášení problému  - možnost rychlým způsobem nahlásit problém, 
pokud něco nefunguje, jak by zřejmě mělo. Navazujícím odkazem přes toto tlačítko je 
možné otevřít zjednodušený manuál. 
 
 

 Překreslení mapy - pokud se z nějakého důvodu nenačte 
všechen obsah mapy, lze tímto tlačítkem opakovat stahovací 
požadavek (např. chybí-li v letecké mapě nějaká oblast - viz obr. 7) 
 
 
 

Obr. 7: Chybějící data v mapě 
 

 Posun mapy  - aktivací tohoto tlačítka lze následně myší posunovat mapu - viz 
Pohyb v mapě 
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 Ikony m ěření - jejich pomocí lze měřit vzdálenosti a plochy v Geoportálu. 
Kresba linie nebo plochy se ukončuje dvojklikem nebo opětovným kliknutím na ikonu. 
Naměřené hodnoty se zobrazují v levém dolním rohu. POZOR: Pro pohyb v mapě po 
skončení měření je třeba zapnout ikonu ruky. 
 

 Pasport katastru nemovitostí - ikona je viditelná až po přihlášení uživatele do 
Geoportálu. Pomocí pasportu katastru nemovitostí lze přistupovat do aktualizované 
databáze katastrálních dat, zobrazovat informace o parcelách, budovách, jednotkách a 
vlastnících, a to buď výběrem ze seznamů, nebo pomocí nastavitelných filtrů. Více o 
pasportu ve zvláštní kapitole Pasport katastru nemovitostí. 
 

 Rozšířený pasport katastru nemovitostí - ikona je viditelná až po přihlášení 
uživatele do Geoportálu. Jak název napovídá, jedná se rozšíření funkcionality pasportu 
katastru nemovitostí. Více o rozšířeném pasportu ve zvláštní kapitole Rozšířený pasport 
katastru nemovitostí. 
 
 

 Spušt ění Tisku  - Doporučujeme nejprve 
zaškrtnout, v záložce "Moduly", položku 
"Pokročilý tiskový modul".    

Ikona tisku se tím mírně změní . Kliknutím 
na takto pozměněnou ikonu lze následně 
nastavit vlastnosti tisku (měřítko, orientace a 
formát papíru apod.). Tisku se podrobněji 
věnuje kapitola Tisk.  

Obr. 8: Záložka moduly; zapnutí  
"Pokročilého tiskového modulu" 

 

 Nahlížení do ISKN  - Pomocí této funkce je možné ověřit katastrální údaje pro 
jakoukoliv parcelu. Po zapnutí funkce uživatel klikne kamkoliv do mapy a v novém okně 
se otevře aplikace nahlizenidokn.cuzk.cz s již konkrétní parcelou, na níž bylo kliknuto.  
TIP: Ve skutečnosti určuje výběr parcely nikoliv kliknutí do plochy parcely, ale rozhodující 
je blízkost ke vztažnému bodu  parcely - parcelnímu číslu . Proto je při této úloze vhodné 
zapnout vrstvu "Parcelní čísla" ve skupině vrstev "Pozemky", aby bylo jasné, kam je třeba 
přesně kliknout. Pro lepší pochopení poslouží následující obrázek:  
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Obr. 9: Pro otevření parcely 300/1 (komunikace-žlutě) v nahlizenidokn.cuzk.cz, musí 
uživatel Geoportálu po aktivaci tlačítka ISKN kliknout v těsné blízkosti požadovaného 
parcelního čísla (v červeném kolečku). 

 

 

Obsah mapy - mapové vrstvy 

    
   Říká se, že až 70% informací může být zobrazeno v mapě. Obsah Geoportálu je 
tvořen jednak předpřipravenými mapovými podklady sloužícími především k orientaci 
(např. letecká a topografická mapa), jednak mapami různého tematického zaměření 
(např. katastrální a historická mapa, územní plán). Jde většinou o mapy, které poskytují 
třetí strany a do Geoportálu jsou jenom přidány. Velký přínos pro uživatele Geoportálu 
má ale také obsah, který si mohou sami tvořit a upravovat. Takový obsah nazýváme 
pasportními vrstvami . Těchto vrstev mohou existovat desítky, přičemž mezi nejčastější 
patří pasporty hřbitova, komunikací, dopravních značek, zeleně atd. Více o pasportních 
vrstvách v příslušné kapitole. 
 
    
   Výše uvedené mapové vrstvy (chcete-li obsah mapy), 
je možné v libovolné kombinaci zapínat a vypínat. K tomu 
slouží ovládací menu  vrstev  v pravé části Geoportálu. 
Menu lze skrýt pomocí ikony v pravém horním rohu 
tohoto panelu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10: Výřez ovládacího panelu - vrstvy 
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   Vrstvy jsou zpravidla sloučeny do kategorií a jejich 
seznam lze kliknutím na název kategorie, či na ikonu vlevo od 
názvu kategorie, rozbalit či sbalit.  
TIP: Některé kategorie a vrstvy (např. Pozemky, Budovy, 
Pasporty) v menu nejsou zobrazeny, dokud se uživatel 
nepřihlásí. Toto omezení lze na přání zákazníka změnit.  
POZOR: Katastrální mapa a některé jiné vrstvy se mohou 
zobrazovat až od vyšší úrovně přiblížení (Katastrální mapa až 
od měřítka 1 : 3000).  
 

 
 

Obr. 11: Ukázka "rozbalené" kategorie Katastr nemovitostí 
 
    

   Ikona oka  zapíná a vypíná posuvník průsvitnosti vrstev. Jeho pomocí lze plynule 
regulovat průsvitnost libovolné vrstvy. Asi nejpůsobivější je tato funkce při porovnávání 
dvou leteckých snímků z různých let (např. 2009 vs. 1955, viz obr. 12). 
 

 
Obr. 12: Porovnání dvou leteckých snímků z různých let pomocí změny průhlednosti 
vrstev 

 
Přehledová mapa 

    
   Přehledová mapa, v levém dolním rohu Geoportálu, 
zobrazuje aktuální výřez mapového okna v menším měřítku 
než je hlavní mapové pole. Symbolem "jednosměrky" je 
případně mapu možné skrýt, aby neubírala prostor. 
   TIP: Tažením přehledové mapy lze pohybovat i hlavním 
mapovým oknem. 
 
 
 
 

Obr. 13: Detail levého dolního rohu Geoportálu 
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   Těsně nad přehledovou mapou je umístěna funkce Trvalý odkaz . Po kliknutí na tuto 
funkci se upraví text v adresním řádku internetového prohlížeče. Původní jednoduchá 
webová adresa  
např. http://www.geosense.cz/geoportal/vysoke-popovice/, se výrazně prodlouží  
např. 
http://www.geosense.cz/geoportal/vysoke-popovice/?zoom=6&lat=-1159543.7847&lon=-
621521.43136&layers=TBTFFFFFFFFTTTFFFFFF.  
   K čemu je to užitečné? Takto změněná adresa bude odkazovat přímo na aktuální 
pohled Geoportálu (aktuální měřítko, zapnuté vrstvy, apod.). Pomocí klávesových zkratek 
CTRL+C (kopírování) a CTRL+V (vložení), lze tento odkaz vložit např. do emailu, ve 
kterém chce odesílatel konkretizovat nějaké řešené území či problematiku.
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TISK Z GEOPORTÁLU 
    
   Pomocí funkce tisku lze obsah zobrazený v Geoportálu vytisknout ve zvoleném 
měřítku. Po stisknutí ikony se objeví ovládací panel tisku. Panel se vypíná opětovným 
stisknutím ikony tiskárny. 
 
Ovládací prvky panelu tisku: 
 

 
Obr. 14: Pokročilé nastavení tisku 
 
Podporovány jsou formáty A0-A4 a orientace papíru na výšku nebo na šířku. 
 
POZOR: V případě změny orientace papíru je třeba změnit i nastavení tiskárny. 
 
Po stisknutí ikony "Umístění kladu listu na mapě" je po kliknutí na mapu zobrazen rozsah 
tisknutého výřezu, který lze poté tažením v mapě libovolně přemisťovat. 
 

 
Obr. 15: Umístění kladu listu na mapě 
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   Po zvolení náhledu tisku je vygenerován náhled v poměru 1:1, jak bude vytištěná 
stránka vypadat na papíře. V tomto kroku je také možné vložit textový nápis tisku. 
 

 
  Obr. 16: Náhled tisku těsně před vytištěním včetně možností napsat text  
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PASPORTNÍ VRSTVY 

   Pasportní vrstvy  se vyznačují značnou mírou interaktivity. Jednoduše řečeno - na 
jednotlivé prvky (body, linie, plochy) lze kliknout a otevřít tak "bublinu" s podrobnými 
informacemi (text, soubor, obrázek, video).  

  
Obr. 17:  Pasportní vrstvy (zleva): Veřejného osvětlení (bod), kanalizační sítě (linie), 
komunikací (plocha). Názvy a počet řádků v informačním okénku může firma GK Kraus 
přizpůsobit na míru. 
 
 
   Je-li uživatel přihlášený, smí vytvářet, mazat či upravovat pasportní prvky. Vpravo 
vedle názvu pasportní vrstvy nalezneme symbol tužky. Kliknutím na ni aktivujeme kreslící 
režim.  
POZOR: Symbol tužky ovládá právě jednu vrstvu - tu, vedle jejíhož názvu se nachází.    

 
Obr. 18:  Kreslící režim lze zapnout/vypnout kliknutím na symbol tužky vedle názvu 
vrstvy. (Ikona tužky v zeleném kroužku znázorňuje zapnutý režim). 
  
   V režimu kreslení je funkcionalita geoportálu omezena (nelze např. zjišťovat informace 
o stávajících pasportních prvcích). Proto je vhodné ihned po skončení kreslení funkci 
vypnout. 
  
 
Příklad:  Na následujícím příkladu si ukážeme celý proces vytvo ření lampy veřejného 
osvětlení, vložení  a úpravu  podrobných informací k ní, uložení  a smazání  lampy.  
 
1. krok:  Nakreslení nové lampy 
• klikneme na symbol tužky vedle názvu vrstvy "Lampy"; tužka se zvýrazní 
• při najetí myši nad mapu se nad jejím kurzorem objeví žlutý bodový symbol  
• v mapě se můžeme i v tomto režimu přibližovat, oddalovat a posunovat 
• prostým kliknutím levého tlačítka myši umístíme novou lampu do požadovaného 

místa mapy 
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2. krok: Vypln ění informa čního okénka   
• po kliknutí do mapy (poslední bod předcházejícího 

kroku) se v mapě objeví symbol lampy a 
automaticky se otevře informační okénko 

• jednotlivé řádky informačního okénka můžeme 
vyplnit (ale nemusíme - lze je doplnit kdykoliv 
později) 

• na závěr je nutné prvek potvrdit, tzn. uložit, nebo 
ho případně smazat 

 
 
 
 

Obr. 19: Informační okénko připravené k naplnění  
 
 
3. krok: Úprava stávajícího prvku    
• zkontrolujeme, zda vrstva lamp není v kreslícím režimu 
• klikneme na požadovanou lampu, aby se otevřelo informační okénko 
• klikneme na symbol , který změní podobu informačního okénka 
• po provedení úprav je nutné prvek uložit  (pokud změny neuložíme a zavřeme okénko 

křížkem, prvek zůstane uložen v podobě před úpravou)  
• volba "smazat element" smaže prvek zcela z databáze, je to nevratný  krok 
• změna polohy  stávajícího prvku není možná. Prvek je nutné vytvořit znovu na 

správném místě   

 
Obr. 20: Změna údajů v informačním okénku 
 
 
 
Vložení fotografie 
   Fotografii je nutné nejprve uložit kamkoliv na internet (např. rajce.idnes.cz; 
fotoalba.centrum.cz; datové úložiště vašich internetových stránek apod.). Jakmile se 
fotografie nachází někde na internetu, stačí otevřít webovou stránku, na které se 
nachází. Pak kliknutím pravým tla čítkem myši  na obrázek vyvoláme nabídku, ze které 
vybereme možnost "kopírovat adresu obrázku ". (POZOR: Tato nabídka chybí při 
používání prohlížeče Internet Explorer. V tomto případě je z vyvolané nabídky nutno 
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vybrat "vlastnosti " a následně "Adresa "). Výše uvedeným postupem se do paměti 
počítače automaticky vloží přímý internetový odkaz na fotografii. V Geoportálu pak stačí 
při úpravě pasportního prvku levým tlačítkem myši kliknout do řádku "fotografie" (viz. obr. 
20) a klávesovou zkratkou CTRL+V vložit odkaz. 
 
   Celý postup vkládání fotografie patří mezi nejméně intuitivní pracovní postupy v 
Geoportálu a proto se na nás neváhejte obrátit v případě nejasností. Vývojový tým 
pracuje na zjednodušeném systému vkládání fotografií a dalších soborů (videa, 
dokumenty) do Geoportálu. 
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PASPORT KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

 
Obr. 21: Tlačítko PKN zapíná/vypíná pasport katastru nemovitostí 
 
   Pomocí pasportu katastru nemovitostí (PKN) lze přistupovat do aktualizované 
databáze katastrálních dat, zobrazovat informace o parcelách, budovách, jednotkách a 
vlastnících, a to buď výběrem ze seznamů nebo pomocí nastavitelných filtrů. 
 
Po spuštění pasportu se zobrazí jeho menu reprezentované čtyřmi ikonami. 
 
Jednoduchá práce s parcelami 
 

 
Obr. 22: Pasport katastru nemovitostí sestává ze čtyř částí; Levé krajní tlačítko otevírá 
funkce v části "Výběr parcel a LV"    
 
   Pomocí této funkce je možno rychle vyhledávat informace o konkrétní parcele nebo 
listu vlastnictví ze seznamu, nebo přímo z mapy. Menu se zobrazí jako nová záložka v 
pravém ovládacím menu. 
 

 
Obr. 23: Záložka parcely (na obrázku) se objeví po kliknutí na ikonu Výběr parcel a LV 
(viz obr. 22)  
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POZOR: Pro načtení seznamů je třeba mít vybrané katastrální území (pokud je jich v 
obci více) a případně i správný druh evidence. Nejčastější evidencí je evidence KN 
(výchozí nastavení), někde se ale stále lze setkat také se staršími evidencemi – evidence 
nemovitostí (EN), pozemkový katastr (PK) nebo grafický příděl (GP). 
V seznamech lze vybírat i více položek pomocí držení kláves CTRL a kliknutím myši 
(každé kliknutí označuje jednotlivou parcelu) nebo SHIFT (označí parcely mezi dvěma 
kliknutími). 
 

 
Obr. 24: Ukázka výběru parcel 
 
Vybírat lze i zadáním bodu, trasy nebo území na mapě. Kresba se ukončuje dvojklikem. 
 

 
Obr. 25: Výběr parcel zákresem území do mapy 
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Po stisku tlačítka OK se zobrazí stručný seznam parcel a parcely jsou zobrazeny na 
mapě. 
 

 
Obr. 26: Přejížděním myší nad seznamem se vysvítí příslušné parcely 
 
Seznam lze smazat nebo do něj přidat další parcely. 
 
Tlačítko "Zobraz výpis " generuje tiskovou sestavu 
 

 
Obr. 27: Výpis parcel v tabulkové podobě 
 
Ze sestavy je možno nechat si zobrazit podrobné informace o parcele nebo příslušný list 
vlastnictví. 
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Filtrovaný výb ěr parcel 
 
 

 
Obr. 28: Druhé tlačítko zleva otevírá funkce v části "Filtr výběru parcel a LV"     
 
   Pasport KN nabízí i unikátní vyhledávání dle více kritérií (výměra, druh pozemku, 
vlastník), které lze libovolně kombinovat. Klasickým využitím této funkcionality je úloha 
typu: "Najdi všechny lesní pozemky v majetku obce větší než 500m2". 
 
 

 
Obr. 29: Pasport katastru nemovitostí - část "Filtr výběru parcel a LV" 
 
TIP: Na diakritice při zadávání jmen a názvů nezáleží. 
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Budovy a jednotky 
 

 
Obr. 30: Tlačítko se symbolem budovy zapíná/vypíná část "Výběr budov a jednotek"  
 
   Obdobně jako u parcel funguje systém jednoduchého i pokročilého (filtrovaného) 
vyhledávání i pro budovy a jednotky v daném katastrálním území. Opět je možno vybírat 
ze seznamů nebo pomocí filtrů. 
 

 
Obr. 31: Ukázka výsledku výběru budov 
 
POZOR: V některých obcích mohou být seznamy jednotek prázdné, pokud v obci žádné 
budovy členěné na jednotky nejsou. 
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Rozšířený pasport katastru nemovitostí 

   Geoportál je systém, který se neustále vyvíjí a to tím směrem, který vychází z 
požadavků a připomínek samotných uživatelů. Tímto principem zpětné vazby došlo k 
funkčnímu rozšíření oblíbeného Pasportu katastru nemovitostí. Proto vznikla aktualizace 
s názvem "Rozšířený pasport katastru nemovitostí". Spouští se samostatnou ikonou 

. 
 
   Rozšířený pasport katastru nemovitostí obsahuje kompletní funkcionalitu základního 
PKN, plus ještě něco navíc: 
• Uložení stávajícího výběru parcel do souboru. Tento soubor může být kdykoliv později 

do Geoportálu opět nahrán s jistotou, že jde přesně o ten seznam parcel/budov, který 
uživatel dlouhou mravenčí prací vybíral 

• Možnost odebrat pouze některé (nikoliv všechny) ze stávajícího výběru parcel 
• Možnost najít sousední parcely aktuálního výběru 
• Změna výběru parcel na budovy (které jsou parcelním výběru dotčeny) a naopak 

(změnit výběr budov na dotčené parcely) 
 

 
Obr. 32: Funkce rozšířeného pasportu katastru nemovitostí (v červeném poli)    


