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Mezníky digitální kartografie



● Participativní 
● Inspirativní
● Mobilní
● Kolaborativní 

Jaká bude  digitální kartografie v příští dekádě
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Hromadí se vám data z výzkumných či komerčních projektů?

Potřebujete publikovat výsledky studijních prací?

- Jak je zpřístupnit kolegům nebo partnerům?

Publikovat nejjednodušeji, jak to jen jde

- Každý musí být schopen to zvládnout

- Bez drahých enterprise řešení

Participativní

Hub4Everybody
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Architektura Hubu
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Tvorba map
a webového obsahu

https://hub4everybody.com
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QGIS plugin

○ publikace vrstev

○ tvorba map

○ sdílení

○ napojení na QField

https://qfield.org
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● Wagtail Content Management System (CMS)

● Konfigurovatelný mapový widget

● Více map na jedné stránce

Inpirativní - Správa obsahu na Hubu

Wagtail + CodeRed

https://wagtail.org

https://www.coderedcorp.com/cms/

instalace a nastavení během 5 minut

jednoduché přizpůsobení přes Python
Používán od malých po velké (Google, NASA)

Rozsáhlá komunita

Podpora všech běžných autentizačních metod

Autorizace dle skupin
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https://hub4everybody.com/web/demo/prirodni-parky/

https://atlas2.kraj-lbc.cz/lipy/
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Inspirativní



● Rozšíření QGIS Layman pluginu

● Umožňuje

○ Vytvořit mapu na cloudu

○ Nahrát data do existující mapy

● Otevřete Vaše mapy v QField

To je vše!

Mobilní
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Sdílíme

○ dokumenty (Google Docs, Office 365)

○ data (Dropbox, OneDrive)

○ a co mapy?
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Sdílení dat



Sdílíme

○ dokumenty (Google Docs, Office 365)

○ data (Dropbox, OneDrive)

○ a co mapy?
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Kolaborativní



● Sdílíme vrstvy nebo komplexní mapy

● Technologie

○ Map Compositions

■ výměnný formát pro popis mapového obsahu (kompozice vrstev)

○ Map WhiteBoard

■ interaktivní tvorba mapy za spolupráce více klientů v jeden 

okamžik
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Sdílení dat



● Výměnný formát popisující mapový obsah

● Soubor projektu (podobně jako QGIS, ArcGIS)

● Vznikl pro sdílení nebo uchování stavu mapy

● inspirován standardem OGC Web Map Context
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Sdílení dat - Map Compositions



Tvorba a sdílení mapových vrstev a kompozic

○ Digitální inovační hub (Hub4Everybody)

■ HSLayers-NG

■ QGIS
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“statické” sdílení map
bez možnosti přímé interakce

Sdílení dat - DIH



Inspirováno existujícími řešeními pro sdílení dat

○ Google Docs

○ Podpora pro online konference

○ Monitoring firemní flotily

○ Tvorba uživatelského obsahu
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Sdílení dat - Map Whiteboard



Prvotní koncept

● simultánní editace

● připojení více klientů

○ vidí, co se děje

○ mohou participovat
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Sdílení dat - Map Whiteboard
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Jakýkoliv další GIS...

Sdílení dat - Map Whiteboard
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Sdílení dat - Map Whiteboard



Děkuji…

… a připojte se k nám ve snaze 
udělat tato řešení  ještě lepší za 

pomoci Vašich připomínek a nápadů.

charvat@plan4all.eu

fzadrazil@gmail.com

h4e@lesprojekt.cz

https://hub4everybody.com

https://mapwhiteboard.net/

@AllPlan4


