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GIS Kompas 5 – aplikační modul Hřbitovy 
Základní popis, manipulace a ovládání 

 
Geografický informační systém Kompas 5 je velmi pokročilý univerzální nástroj s těmito základními vlastnostmi : 
 

 Desktopový databázový GIS s funkcemi pro vytváření účelových aplikačních řešení 
 Zobrazování, editace, importy / exporty různých grafických a negrafických dat 
 Analýza grafických i negrafických dat (třídění, vyhledávání, lokalizace, tvorba tématických map), tvorba 

výstupů, možnost skriptování různých procesů a funkcí 
 Obsahuje samostatný Kompas 5 prohlížeč (pokročilé prohlížení, konverze a import / export různých typů 

souborů – GIS, CAD, rastry, tabulky různých tvarů) 
 Podpora různých webových mapových technologií, integrovaný internetový prohlížeč 
 Síťový provoz na bázi klient/server s možností administrace uživatelských práv 
 Pokročilé nástroje grafické analýzy (buffer, prostorové operace) - průniky grafických vrstev, apod. 
 Integrovaný editor formulářů a sestav, možnost uživatelské tvorby aplikačních modulů 
 Veškerá data (grafické databáze, soubory, webové služby) ve formě připravených mapových a tabulkových 

oken je možné přímo využít jako webové prostředí GIS pomocí nástroje Kompas5 MapServer  
 

Jedním ze aplikačních řešení pro komunální sféru modul „Hřbitovy“, který umožňuje komplexní vedení 
evidence hrobových míst (dále HM) včetně související agendy (zemřelí, nájemci, nájemní smlouvy, atd.). 
 

       
 
Aplikační modul Hřbitovy umožňuje např.: 
 

 Jednoduchou editaci hrobových míst nad digitální mapou – orientované symboly (popř. plochy) v absolutní 
velikosti včetně popisných informací (číslo HM, typ zařízení, rozměry, popis, atd.) 

 Evidenci zemřelých pro jednotlivá HM, evidence nájemců včetně historie 
 Generování nájemních smluv (využití šablon MS Word) včetně výpočtu ceny nájemného, generování dalších 

dokumentů (upozornění, výzvy, apod.) 
 Plnohodnotnou analýzu, editaci, pokročilý tisk (standardní tisk obsahu mapového okna nebo využití 

uživatelského tiskového výřezu) 
 Generování dotazů a sestav (Karta hrobového místa, Hrobová kniha, Seznam smluv podle data platnosti) 
 Pracovat s pokročilými zobrazovacími nástroji  - popisy, tématické mapy, široké možnosti nastavení 
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Základním principem aplikace je správa (pořízení, aktualizace) grafických dat hrobových míst. Tato data 
představují skutečný stav HM na jednotlivých pohřebištích v absolutních, reálných rozměrech (v souřadném 
systému) nad digitální mapou.          

 
 
Celé řešení hrobové agendy v programu Kompas 5 lze v základních rysech charakterizovat takto : 
 Aplikační prostředí modulu je definováno databázovou šablonou (tzv. aplikační databází), která je vyvíjena 

nezávisle na samotném programu Kompas 5 
 V aplikační databázi jsou definovány veškeré datové struktury (grafické a negrafické tabulky) včetně jejich 

vazeb, účelových dotazů, sestav a speciálních funkcí 
 Aplikační databázi lze snadno modifikovat a upravovat (z titulu změn legislativy, individuálních požadavků 

zákazníků, atd.) 
 Datový model aplikace, topologie grafiky a metodika zpracování dat umožňují velmi kvalitní vizualizaci  a 

maximální komfort při práci 
 Veškerá data lze velmi snadno třídit, filtrovat, provádět dotazy, hromadné operace, exporty, tisky, apod. 
 Vzhled a nastavení rozhraní lze snadno upravit podle individuálních potřeb a uložit do souboru projektu 
 Využitím aplikace není nijak omezena všech obecních funkcí a vlastností programu Kompas 5   

 
S negrafickými daty lze elegantně pracovat v rámci záložkového rozhraní propojených tabulek (tzv. Modul): 
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Popis základních datových struktur aplikace 
 

Hrobová místa 
Grafická tabulka pro evidenci jednotlivých hrobových míst (hroby, hrobky, vsypy, apod.)        

 
Vlastní grafické objekty hrobů jsou body (popř. plochy) v absolutní velikosti, které lze libovolně editovat 
(tvarovat, natáčet, apod.). 
Pomocí obecných funkcí programu je možné grafické objekty popisovat negrafickými atributy nebo 
vytvářet tzv. tématická zobrazení. 
 
Zemřelí 
Negrafická tabulka zemřelých osob s jednoznačnou vazbou na hrobová místa 
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Nájemci 
Negrafická tabulka osob, které mají jednotlivá hrobová místa v pronájmu (ve vlastnictví) 

      
 

Ve formuláři Nájemce jsou k dispozici (stejně jako ve formulářích Hrobové místo, Zemřelý a Smlouva) 
veškeré související údaje, které se k danému nájemci vážou. 
Nad formulářem Nájemce lze vyvolat formuláře s provázanými daty včetně možnosti jejich editace.   
Kromě údajů o samotném nájemci (identifikační a kontaktní údaje o subjektu, který má uzavřenu 
smlouvu na nájem k HM) je do této tabulky možné v případě potřeby zaznamenat data o :   

 kontaktní osobě (zástupce nájemce) 
 vlastníkovi hrobového zařízení (může být odlišný od nájemce) 
 osobě stanovené k převodu nájmu (v případě dědického řízení po úmrtí nájemce) 

 
Další záznamy HM 
Negrafická tabulka se speciálními údaji, které je nutné podle zákona evidovat u jednotlivých hrobových 
míst (např. údaje o infekčních nemocech zemřelého). 
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Smlouvy 
Negrafická tabulka nájemních smluv s možností generování příslušných dokumentů smluv podle šablony 
Microsoft Word        

 
 
Doplňkové datové tabulky 
 

Přílohy  
Struktura pro evidenci datových příloh všech objektů a záznamů v systému (např. fotografie hrobových 
míst, dokumenty, tabulky, internetové odkazy, apod.) 
Přílohy je možné vést jako externí soubory nebo uložit přímo do databáze 
 
Číselník   
Číselníky pro usnadnění vyplňování vybraných polí ve formulářích jednotlivých tabulek 
 

Tiskové sestavy, výpisy 
 

 Karta hrobového místa - komplexní výstup s údaji o HM, zemřelých a nájemcích včetně historie  
 Seznam smluv s platností ve zvoleném období 
 Hrobová kniha – možnost generování sestavy (nebo tisku) i nad libovolnou vybranou množinou hrobových míst  
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