
Příloha 1 – Postup instalace, nastavení klientů a přípravy 

mapování  

Instalace SW 

Instalace gvSIG Desktop 2.1 

Podle workflow práce je nejprve nutné stáhnout a nainstalovat gvSIG Desktop 2.1.  

Ten je k dispozici ke stažení na [1]  

http://www.gvsig.com/en/products/gvsig-desktop/downloads 

V případě toho programu stačí provést standardní instalaci. 

Dalším krokem je instalace Java serveru Tomcat ve verzi 8.0.21 

Instalace Tomcat a GeoServeru 

Nejprve je třeba stáhnout ze stránek tomcat.apache.org příslušnou verzi tomcat a 

nainstalovat. Ještě před zahájením instalace je třeba mít nainstalovanou doporučenou nebo 

novější verzi JDK a vytvořit nové proměnné (obr. 1.) 

 

Obr. 1. Vytvoření nové proměnné 



Ve složce bin spustíme soubor startup.bat a počkáme, dokud server nenastartuje. To ověříme, 

pokud v prohlížeči zadáme http://localhost:8080. Nyní je potřeba nastavit heslo pro přístup do 

manažeru aplikací ve webovém prostředí Tomcat. Ve složce conf instalačního balíku je třeba 

přepsat xml soubor tomcat-user.xml. Vše v něm smažeme a napíšeme příkaz na Obr. 2.  

 

Obr. 2. Příkaz pro nastavení hesla v prostředí Tomcat  

Před instalací je za potřebí mít stažený geoserver ve verzi war (Web application 

ARchive). Tento soubor potom nakopírujeme do složky webapps. Restartujeme Tomcat. Při 

dalším spuštění dojde k instalaci geoserveru. Nyní stačí v prohlížeči zadat adresu 

http://localhost:8080/geoserver/web a přihlásit se defaultním uživatelem: admin a heslem: 

geoserver 

 

Instalace PostgreSQL a PostGISu  

Nejprve začneme s instalací PostgreSQL 

Stáhneme příslušnou verzi [3] a potom postupujeme podle pokynů. Nastavíme heslo a 

port. Potom odškrtneme možnost dalších instalací pomocí stackbuilderu a ukončíme instalaci. 

Dále je třeba nainstalovat rozšíření pro prostorovou databázi PostGIS. Spustíme instalaci, pouze 

vložíme port a heslo pro vstup do databáze. Potom už stačí pouze spustit pgAdmin a vytvořit si 

novou testovací databázi a v ní nové schéma s vlastníkem postgres a na kartě oprávnění kliknout 

na přidat/změnit a vložit oprávnění public, které se při uložení změní na postgres (viz obr 3).  

http://localhost:8080/


 

Obr. 3 vytvoření nového schématu v DB 

Do nového schématu se pomocí SQL příkazu CREATE vytvoří tabulka s prostorovými 

referenčními systémy: spatial_ref_sys [2].  

CREATE TABLE spatial_ref_sys (  

    srid       INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,  

    auth_name  VARCHAR(256),  

    auth_srid  INTEGER,  

    srtext     VARCHAR(2048),  

    proj4text  VARCHAR(2048)  

) 

 

Instalace gvSIG mobile 0.3 

V současné době je k dispozici pouze gvSIG Mobile ve verzi 0.3 pro různé operační 

systémy. A to ve verzích s PhoneME virtual machine a a J9 virtual machine, Já se pokoušel 

podle různých návodů nainstalovat většinu verzí, ale nakonec se mi i vzhledem k omezenému 

množství zařízení podařilo nainstalovat pouze ve verzi pro PhoneME virtual machine.  

- Nejprve je třeba stáhnout PhoneME ve verzi odpovídající operačnímu systému zařízení.  



- Tuto složku poté nakopírovat do kořenového adresáře zařízení a otevřít soubor config.  

- Zde zaškrtnout všechny checkboxy a vypnout.  

- Dále je třeba nainstalovat GPS controller, opět v odpovídající verzi.  

- V menu GPS controlleru je potřeba nastavit NMEA výstup na zapnutý.  

- Poté už stačí pouze nainstalovat gvSIG Mobile ve verzi pro PhoneME a restartovat 

zařízení.  

Instalace gvSIG Desktop 1.1.2 

Tato verze byla nejprve instalovaná na OS Windows 7, ale instalace se nezdařila. 

Následující postup je otestován na OS Windows XP. 

- Na stránce [4] je k dispozici verze gvSIG 1.1.1 a aktualizace na verzi 1.1.2. 

- Nejprve je nutné nainstalovat gvSIG Desktop 1.1.1 a poté provést upgrade verze na 

verzi 1.1.2.  

- Dále je nutné stáhnout a nainstalovat extenzi pro připojení GPS [5] 

Instalace Franson GpsGate 2.6 

Ze stránek GpsGate [6] stáhneme příslušnou aplikaci ve verzi server a tu nainstalujeme. Dále 

je nutné připojit GPS zařízení a vytvořit virtuální porty.  

Manipulace s daty 

Data v souřadnicovém systému WGS84, připojíme do gvSIG 2.1. A vytvoříme prázdnou  

vrstvu, kterou budeme editovat, viz obr 4. Poté přidáme vrstvě atributy z datového slovníku. A 

vytvoříme ji. Viz obr 5. 

 

Obr. 4 Vytvoření nové vrstvy  



 

Obr. 5. Přidání atributů 

Dalším krokem je naplnění databáze.  

Spustíme program PostGIS Shapefile and DBF Loader a vytvoříme spojení s databazí, 

obr 6.  

 

Obr. 6. Spojení s databází 

 

 

 

Dále vybereme vrstvu a vložíme  



 

Obr. 7 Import vrstev do databáze 

Dále je potřeba vyplnit kolonku Schema, podle vytvořeného schématu v databázi a 

SRID (EPSG kód WGS 84: 4326) obr. 7., dále je v možnostech výhodné přepsat kódovaní 

jazyka na LATIN1.  

Poté stačí provést import a zkontrolovat v databázi, zda se v příslušném schématu 

vytvořila nová tabulka.  

Import dat pro publikaci na Geoserver 

Grafické rozhraní GeoServeru se nachází defaultně na adrese 

http://localhost:8080/geosserver/web  

Nejprve je nutné vytvořit nový pracovní prostor (Workspace) a typ zdroje dat (v tomto 

případě PostGIS), obr. 8. 

http://localhost:8080/geosserver/web%201
http://localhost:8080/geosserver/web%201


 

Obr. 8. Vytvoření Workspace 

Ve druhém kroku se zvolí workspace, do kterého se přidají nové vrstvy a vyplní se 

parametry spojení s databází, obr. 10.  

 

Obr. 9 výběr uložení dat 

 



 

Obr. 10 parametry spojení s databází  

 

Při importu vrstev je nutné vyplnit pouze Souřadnicový systém a nechat spočítat 

hranice, obr 11. 



 

Obr. 11. Import vrstvy 

Měření v terénu 

Poslední částí je měření v terénu. V případě měření nebo editování vrstev přes WFS 

službu je nutné ji připojit a poté editovat.  Jediným problémem je, že uživatel musí připojit 

každou WFS vrstvu zvlášť, proto v případě potřeby editovat pouze jednu vrstvu je lepší připojit 

podklad WMS a pouze danou vrstvu přes WFS. Pro připojení WFS vrstvy je možné použít 

odkaz vygenerovaný geoserverem, pouze bez žádosti o request GetCapabilities: 

http://localhost:8080/geoserver/ows?service=wfs&version=1.0.0 

U připojení WMS vrstvy je opět nutné připojovat vrstvu ve specifickém tvaru, bez 

požadavku na GetCapabilities a s použitím přímého odkazu na workspace. Dále je dotaz citlivý 

na velká a malá písmena.  

http://localhost:8080/geoserver/vsb/wms?service=WMS&version=1.1.0 

 

 

 

 

http://localhost:8080/geoserver/ows?service=wfs&version=1.0.0
http://localhost:8080/geoserver/vsb/wms?service=WMS&version=1.1.0
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