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Úvod 

Ještě před pár roky bylo těžké si představit, že by aplikace mohly opustit rámec desktopů 

osobních počítačů a přesunout se do prostředí webu; ačkoliv se jedná o myšlenku (počítač 

jako terminál, který nás pouze připojí on-line k nějakému serveru), která stála u vzniku 

internetu, její rozšíření mezi širokou veřejnost mohlo přijít až s podstatným rozšířením 

širokopásmového připojení a adaptací potenciálních uživatelů na prostředí internetových 

prohlížečů (využívání webmailů místo poštovních klientů, hraní on-line her, chatování 

či sdílení souborů) a obecně padnutí psychologické bariéry ve využívání on-line režimu. 

Klíčovou roli v této oblasti hraje Microsoft, jako největší hráč na poli desktopových 

aplikací a Google, jako největší hráč ve sféře webu a on-line aplikací. Google se snaží najít 

uplatnění svých on-line aplikací v oblasti desktopu (Google Desktop, Google Earth) 

a Microsoft přechází se svými desktop řešeními na internet (Microsoft Office Live). Kromě 

těchto dvou gigantů však na internetu přibývá velká řada aplikací menších společností, které 

se věnují vývoji webových aplikací všeho druhu. Společným základem je využití prohlížeče 

jako platformy, bez potřeby instalace dalších programů. 

Uprostřed toho všeho humbuku jsou uživatelé, kteří se mají rozhodnout, zda zůstat věrni 

klasickým desktopovým aplikacím nebo využít online aplikace. Pro větší uživatelskou oblibu 

on-line aplikací, je klíčem důvěra uživatele směrem k poskytovateli. Jelikož se data nenalézají 

na lokálním disku uživatele, jsou zde obavy o jejich zneužití (i když z technického hlediska 

není změna až tak velká, protože dnes naprostá většina programů může a někdy i musí 

odesílat či přijímat data vnější, spíše si to řada uživatelů neuvědomuje). Jedním z největších 

lákadel proč přejít od desktop produktů k online řešením je fakt, že se jedná o open-source, 

kde samotný software je zdarma, prodává se podpora a poradenství. Tyto online produkty také 

nemají nikdy finální verzi, jsou neustále ve vývoji, funkce přibývají kontinuálně s důrazem 

na zpětnou vazbu od uživatele; ten má tak k dispozici stále nejnovější verzi: O`Reilly označil 

tuto vlastnost jako „perpetum beta“ (věčná betaverze). Uživatel tak není nucen vkládat nemalé 

investice do softwaru, který se stane za pár roků zastaralým a bude potřebovat upgrade 

na novější verzi, která bude jistě i dražší. Na druhou stranu je třeba říci, že webové aplikace 

zatím nedosahuji, co se množství poskytovaných funkcí týče, kvality a spektra záběru aplikací 

desktopových. 
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Vlnu, která přesouvá desktopové aplikace na web, do webových prohlížečů, označil v roce 

2004 Tim O`Reilly pojmem WEB 2.0. Pojem WEB 2.0 neoznačuje jen trend vývoje online 

aplikací a sdílení dat, ale obecně všech webových projektů, které používají technologie 

a principy namířené co nejvíce k uživatelům služeb, a to často tak blízko, že nechávají 

samotné uživatele, aby se sami podíleli na obsahu či tvorbě projektu. Mezi web 2.0 projekty 

se řadí různé komunitní servery, blogy, RSS agregátory nebo slovníkové projekty (wikipedie). 

Jednou z mnoha charakteristik vlny WEB 2.0 je využívání sdílených API rozhraní k vytváření 

takzvaných „Mashup projektů“. Právě tyto projekty, zaznamenaly v posledních měsících 

na webu prudký rozvoj, bohužel jen pomálu z nich vzniklo na domácím poli v režii českých 

vývojářů. Tento problém je částečně spojen s velmi malým počtem domácích firem, které své 

API na webu nabízí, což je způsobeno postojem oněch firem, které by mohli API poskytovat, 

ale nechápou, proč by měly někomu jinému poskytovat plody své aplikace. Díky tomuto 

postoji se u nás trendy, související s technologiemi WEB 2.0, dostávají do podvědomí 

uživatelů internetu pomaleji, než je tomu ve světě.  

Ve své práci jsem se zaměřil na studium českých WEB 2.0 projektů, které poskytují API 

k volnému užití, konkrétně projekty portálů Seznam a Atlas, jež poskytují rozhraní pro 

vytváření vlastní interaktivní mapy. Tato páce zkoumá jednotlivá API z pohledu nabízené 

funkcionality, využitelnosti ale také vazby mezi uživateli a vývojáři, která je základem 

dalšího vývoje. Pro názornou prezentaci využití API, byla vytvořena online aplikace, která 

je rozdělena na dvě hlavní části. První část by měla nezainteresovaným uživatelům 

poskytnout plastickou představu o schopnostech API obou portálů. Druhá pak využívá 

schopnosti API portálu Atlas v kombinaci s jinými technologiemi, jež umožňují 

shromažďovat data. Vzniká tak jednoduchý GIS, jehož geografická složka je tvořena mapou 

získanou skrze API a složka tematická je tvořena daty, která je možno na mapě zobrazovat. 
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1 Webové služby 

Webové služby představují posun od velkých monolitních struktur aplikací k modelu 

založenému na komponentech. Aplikace jsou v rámci tohoto modelu sestavené z malých 

stavebních prvků - jednotlivých funkcí. Pokud jsou tyto funkce umístěné na různých 

internetových serverech, označují se jako webové služby. Takto sestavené aplikace je možné 

snadno vytvořit, dynamicky modifikovat a měnit. 

Webová služba je souhrnný název pro skupinu technologií a metod, které spojují 

informační systémy prostřednictvím internetu a umožňují jim spolu efektivně komunikovat. 

Webové služby s použitím XML pro výměnu dat dovolují spojit různé aplikace bez ohledu 

na počítačovou platformu, použité programovací jazyky a síťové protokoly [W9]. 

 

Webová služba je softwarový systém identifikovaný URI (Uniform Resource Identifier). Jeho 
rozhraní a vazby jsou definované a popsané pomocí XML. Definice může být objevená jinými 
softwarovými systémy. Tyto systémy jsou pak schopny vzájemně působit s webovou službou 
způsobem předepsaným v její definici a s použitím zpráv založených na XML 
a přepravovaných pomocí internetových protokolů [W10]. 
 
Webová služba jako souhrn nově nastupujících norem, které popisují aplikační architekturu 
zaměřenou na služby a založenou na komponentech, je vybudovaná na principu architektury 
orientované na služby SOA [W11]. 

1.1 Základní principy 
Webová služba je aplikační komponenta přístupná přes standardní otevřený protokol, 

nejčastěji SOAP, který specifikuje formát zpráv, které si vyměňuje služba a konzument (ten, 

kdo používá webovou službu). Oproti původním technologiím jsou možnosti SOAP omezené, 

ale pro svou jednoduchost se dočkal celé řady implementací na různých platformách. SOAP 

byl navržen pro internet, ale i přesto zůstal nezávislý na přenosovém protokolu. Pro přenos 

SOAP zpráv bývá nejběžněji používán protokol HTTP(S) [W9]. 

Pokud se rozhodneme využít tu, kterou webovou službu, musíme znát její operace, vstupní 

a výstupní parametry. Tyto informace, na jejichž základě je kdokoliv schopen službu 

využívat, jsou realizovány pomocí jazyka WSDL. V tomto jazyce jsou, zjednodušeně řečeno, 

popsány vstupní, výstupní parametry a operace webové služby. Pokud tedy chceme používat 

veřejně přístupnou webovou službu, potřebujete znát pouze její popis (WSDL) a URL adresu. 
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Před samotným využitím webové služby, je třeba službu nalézt. Adresář služeb 

představuje registr UDDI, kde mohou být uloženy základní informace o službě, jejím 

rozhraní, vlastníkovi služby nebo například podmínkách užití. Registr by nám měl umožnit 

pomocí dotazů nalézt službu, která bude vyhovovat našim požadavkům. Původní koncept 

UDDI jako veřejného registru plného referencí na webové služby se v praxi neujal, takže 

registry služeb dnes nacházejí uplatnění především ve velkých organizacích [W9]. 

 

 

Obrázek 1: Princip webové služby [W9] 

 

Pro vzájemnou interakci výše zmíněných částí jsou definovány tři základní operace: 

 Operace registrování, která zajišťuje komunikaci mezi poskytovatelem služeb 

a jejich registrem. Bez této operace by nebylo možné webovou službu zpřístupnit 

klientům a tedy používat ji v praxi. 

 Operace vyhledávání zajišťující komunikace konzumenta s registrem služeb. Díky 

vyhledávání může uživatel získávat potřebné informace o poskytovatelích 

webových služeb, případně samotných webových službách a jejich možném 

využití. 

 Poslední a nejdůležitější operací je propojení poskytovatele služby s jejím 

uživatelem přes operaci připojení. 
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1.1.1 Princip volání metod vzdálených objektů s využitím protokolu HTTP 

Komunikace mezi klientem (využívající webovou službu) a webovou službou 

instalovanou na webovém serveru spočívá ve volání metod objektu webové služby. V krocích 

lze tento mechanismus dle [W12] popsat následovně: 

1) Klient SOAP (nemusí to být tradiční klient, může se jednat o web server, webovou 

aplikaci, ale také součást desktopu) vytváří dokument XML s údaji pro vzdálené 

volání metody objektu na externím systému. Vytvoří požadavek na server SOAP, 

zabalí XML dokument do obálky SOAP a vysílá ho jako požadavek HTTP POST. 

2) Celá obálka je odeslaná klasickým připojením protokolu HTTP. 

3) Příjmová aplikace - server SOAP - dostane zprávu. Touto aplikací je obyčejně web 

server, který analyzuje došlou obálku, zavolá příslušný objekt a odevzdá mu 

přitom potřebné parametry, které přišly v dokumentu SOAP. 

4) Objekt vykoná požadovanou operaci a vrátí získanou informaci serveru SOAP. 

Server SOAP zabalí odpověď do obálky SOAP. 

5) Obálka je odeslaná zpět do počítače, odkud přišel požadavek. SOAP dokument 

je uschovaný pod hlavičkou HTTP. 

6) Klient SOAP čeká na odpověď objektu. Když přijde, klient odstraní obálku 

a odešle dokument té aplikaci, která ho potřebuje. 

1.2 Rozdíl mezi webovou službou a webovou aplikací 
Mezi tradičními webovými aplikacemi a webovými službami existují tři podstatné rozdíly: 

 webové služby využívají, místo zpráv MIME zprávy SOAP,  

 webové služby nejsou typu HTTP,  

 webové služby poskytují metadata popisující zprávy, které produkují a konzumují. 

  

První rozdíl je v tom, že webová služba komunikuje pomocí zpráv typu SOAP, jenž 

formalizují XML pro přenos údajů mezi dvěma procesy. Nemožnost využití zpráv typu 

MIME, souvisí s podstatným rozdílem mezi klientem tradiční webové aplikace (prohlížečem) 

a klientem webové služby. Prohlížeče obyčejně pouze vykreslují HTML stránky (nebo jiné 

údaje typu MIME, jako jsou například obrázky) a interpretaci zobrazené informace 

ponechávají na uživateli. Klient webové služby naopak většinou potřebuje interpretovat údaje, 

které dostal, a něco smysluplného s nimi poté udělat - dokonce nemusí mít ani uživatelské 

rozhraní [W12]. 
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Druhým velkým rozdílem mezi webovou službou a tradiční webovou aplikací je to, že 

webová služba je nezávislá na transportním protokolu. SOAP specifikace pouze definuje jak 

poslat SOAP zprávu přes HTTP, ale je možné použít i jiný přenosový protokol jako SMTP, 

čisté TCP nebo protokol přímých zpráv Jabber [W12].  

Třetím podstatným rozdílem je skutečnost, že webová služba je samo-popisující. 

Poskytuje metadata popisující produkované a konzumované zprávy, modely výměny zpráv 

na vyjádření režimu činnosti, použitý fyzický transportní protokol a logickou adresnou 

informaci potřebnou na její vyvolání [W12]. 

 

Nyní si objasněme, co budeme chápat pod pojmy webové služby a webové aplikace. 

Webová služba umožňuje interakci stroj – stroj. Zde tedy spolu komunikují dva stroje 

na základě nějakého standardizovaného protokolu. Jako příklad může posloužit e-mail, ten 

musí cestou k adresátu projít přes řadu serverů, které spolu právě tímto způsobem 

komunikují. Na rozdíl od toho webová aplikace umožňuje interakci člověk – stroj. Jako 

příklad může posloužit třeba Internetový obchod, v němž si zákazník vyplněním příslušného 

formuláře nakoupí vybrané zboží, nebo zobrazení výstupu z nějaké databáze po vyplnění 

vyhledávacích kritérií.  

1.3 Využití webových služeb 
Webové služby mohou být využity nejen klientskými či webovými aplikacemi, ale také 

jinými webovými službami. Na straně klientů mohou být jak klasické osobní počítače tak 

i zařízení typu PDA nebo mobilní telefony. Pro programátora je způsob využívání webových 

služeb velmi blízký způsobu využívání tříd. 

Webové služby je možné spolu s dalšími komponenty vyhledávat v registrech a vytvořit 

z nich aplikace. Při spojování webových služeb je však důležité propojovat služby 

inteligentně, to znamená tak, aby výsledná síť webových služeb fungovala v rámci procesních 

a obchodních pravidel. Dále je nutné zajistit runtime provozní prostředí, které je vysoce 

spolehlivé, bezpečné a je ho možné spravovat lokálně i vzdáleně. Takové prostředí je 

postavené na aplikačním serveru. Ten, kdo tuto síť tvoří, je IT manažer nebo obchodní 

analytik zaměřený spíše na obchodní procesy než na programování. Využívá k tomu nástroje 

ke znázornění obchodního procesu a formulaci nezbytné procesní logiky bez toho, že by 

musel psát nějaký kód. Většinu z těchto pravidel přitom určují obchodní analytici a ne 

programátoři [W12]. 
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 Ve chvíli, kdy jsou obchodní procesy vytvořené, jsou jednotlivým koncovým uživatelům 

poskytnuty různými způsoby (například přes prohlížeč, mobilní telefon nebo mainframe). 

1.4 Webové služby v oblasti GIS 
V poslední době stále více dochází k přechodu řady aplikací z prostředí „desktopových“ 

produktů na Internet do prostředí distribuované správy. Tento trend se týká i GIS, kde dochází 

ke vzniku internetových mapových aplikací, které využívají webové mapové služby. 

Nejčastěji se jedná o služby definované otevřenými standardy Open GIS konsorcia. Z těchto 

standardů jsou nejčastěji používány Web Map Services, Web Feature Services.  

 Hlavním přínosem webových mapových služeb definovaných dle Open GIS konsorcia 

[W13] je umožnění sdílení dat GIS v distribuovaném prostředí Internetu. Uživatelé tím 

mohou sdílet mapy a aplikace bez nutnosti mít příslušná data na svém počítači nebo serveru. 

Typickým příkladem je zobrazení komplexní tematické mapy obsahující data z různých 

serverů on-line v internetovém prohlížeči (tenkém klientovi) nebo v nějakém desktopovém 

GIS programu (tlustém klientovi).  

1.4.1  Specifikace OGC webových služeb 

Podrobný přehled specifikací OGC pro webové služby lze nalézt na stránkách konsorcia1. 

Zde se zmíním z celé řady služeb pouze o dvou výše jmenovaných: 

 

Web map services 

Slouží k poskytování map, které jsou generovány dynamicky z geografických dat. Mapou 

se rozumí vizualizace dat, nikoliv data samotná. WMS tedy na základě požadavku připraví 

rastrový obrázek, který poskytne klientovi. Webová mapová služba je identifikována URL. 

Požadavky na službu předává klient pomocí parametrů v adrese. WMS na základě 

požadované operace vrátí buď obrázek s mapou nebo jinou požadovanou informaci 

(metadata, chybové hlášení) nejčastěji v jazyce XML [W13]. 

                                                 
1 http://www.opengis.org 
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Standard definuje tři operace: 

 getCapabilities: vrací XML dokument popisující celou službu (seznam vrstev, 

informace o formátu mapy, podporovaných kartografických projekcích, způsob 

ošetření výjimek…). Aplikace z tohoto dokumentu čtou informace pro další 

spolupráci se serverem.  

 getMap: vrací mapu ve formě obrázku (GIF, PNG, …).  

 getFeatureInfo: vrací atributy prvku mapy na souřadnicích zadaných uživatelem 

(text, GML, HTML apod.)  
 

Klientem WMS může být libovolný webový prohlížeč a parametry může uživatel serveru 

předávat přímo v URL. Mnohem častěji je klientem specializovaná aplikace (i webová), která 

poskytuje uživateli grafické rozhraní k zadávání parametrů. Takováto aplikace pak může 

zároveň kombinovat mapy z různých zdrojových serverů WMS. Pokud klientem bude 

aplikace, která je zároveň WMS serverem může poskytovat mapy vytvořené kombinací map 

z různých jiných serverů. To umožňuje vytvořit síť distribuovaných mapových serverů. 

 

Web feature services 

Služba je určena k přenosu vektorových dat (ve formátu GML). Z důvodu množství 

přenášených dat se hodí spíše pro práci s vlastními daty nebo např. při analýzách. Práce 

s GML ovšem vyžaduje tlustého klienta [W13].  

WFS definuje tyto operace: 

 getCapabilities – slouží pro získání metadat o službách poskytovaných serverem 

WMS, 

 getFeature – vrací geografická data objektů na základě specifikovaných 

geografických či atributových vlastností, 

 getFeatureType – poskytuje detailní informace o objektech,  insertFeature 

(volitelné) – pro vložení objektu do systému, 

 updateFeature (volitelné) – pro aktualizaci objektu, 

 deleteFeature (volitelné) – pro odstranění objektu ze systému. 
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2 API a mapové aplikace 

API je zkratka slov application programming interface, což znamená rozhraní pro 

programování aplikací. Jde o sbírku procedur, funkcí či tříd nějaké knihovny, které může 

programátor využívat. API určuje, jakým způsobem se funkce knihovny mají volat ze 

zdrojového kódu programu. Tato API jsou založena na známých standardních webových 

protokolech a mohou být rychle a snadno implementována v nejrůznějších jazycích, jako je 

PHP, JavaScript, Java… 

2.1 Filozofie API  
Důvod, proč velké firmy investují čas a peníze na pořízení a tvorbu dat, které pak zdarma 

poskytnou všem ostatním uživatelům je celkem praktický. Asi těžko by se podařilo těmto 

velkým firmám realizovat takové množství velmi specializovaných služeb, aby uspokojily 

potřeby všech uživatelů. Raději poskytnou data skrze API malým vývojářům, kterých je 

mnoho, a jejich nápady zůstávají nerealizované z důvodů nedostatku finančních zdrojů 

na pořízení vlastních dat. Tito se tak zdarma dostávají k zajímavým a nákladově náročným 

funkcím a datům. Z nich mohou stavět projekty, které by jinak byly zcela stranou zájmu 

vývojářů disponujících těmito zdroji. 

Velké firmy nabízející API tak získávají zdarma reklamu a zvýšení povědomí o svých 

velkých projektech. Poskytovatelé také mohou sledovat aplikace vytvářené nad jejich API 

a zjišťovat, jaké funkce uživatelé postrádají, případně na ně zareagovat při vývoji aplikací. 

Což je cesta jak využít potenciál tisíce programátorů po celém světě ve prospěch firmy, aniž 

by jim musela něco platit. 

2.2 Mashup – možnost využívat API a vytvářet nové služby 
Mashupy (česky míchanice) jsou webové aplikace, které získávají data z jednoho nebo 

více zdrojů a tyto publikují jiným způsobem, v nových souvislostech. Vývojáři, mají možnost 

tato externí data využít prostřednictvím aplikačního rozhraní. Aplikace vytvořené na základě 

API jiných aplikací jsou často velmi silné a přitom pomoci minima programování 

a maximálního využití hotových API. Z kdysi složitě programovaných zakázkových aplikací 

se stávají hříčky pro jednotlivé uživatele.  
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Míchanice vycházejí ze dvou předpokladů: 

 je vysoká poptávka po poměrně specializovaných službách, které se ale komplexně 

ve vlastní režii menšího vývojáře nevyplatí realizovat a pro větší není tato služba 

atraktivní, 

 je vysoká nabídka široce použitelných řešení, které se nevyplatí realizovat pro 

jednotlivé možné specifické funkce v rámci velkých vývojářů. Přitom pro jejich 

praktické uplatnění je výhodné co největší rozšíření těchto řešení. 

 

Tyto předpoklady daly základ vzniku Míchanicím, které mají většinou charakter ad hoc 

řešení pro konkrétní, úzce zaměřenou oblast, ale existují i univerzálnější projekty, často 

kombinující celou řadu zdrojů. Jedním z prvních zdrojů a inspirací pro míchanice se staly API 

map (zejména Google Maps, ale mapy takto poskytuje i Yahoo a u nás Seznam a Atlas). 

Oblíbenost mapových API ukazuje graf využití API pro Míchanice na obrázku 2. 

 

 

Obrázek 2: Nejvyužívanější API pro Míchanice [W7] 

 

Velmi populární jsou i míchanice, které se snaží zachytit, co se děje na internetu. Princip 

spočívá v tom, že vezmeme jako zdroje agregátory novinek a dáme je dohromady, čímž 

vznikne „meta-meta-agregátor“. Příkladem kombinujícím až ohromující množství zdrojů je 

server Popurls – shromažďuje informace z více než 15 agregačních serverů (např. digg.com, 

reddit.com, Google News, Yahoo! News), fotky z flickru, videa z YouTube a dalších serverů. 

Oblíbené jsou i vyhledávače kombinující různé zdroje: např. MusicTonic při vyhledávání 

skupin a hudebníků dodá najednou fotky z flickru, videa z YouTube, alba, která si lze 

objednat z Amazonu, novinky z Yahoo [9]. 

 Popularita míchanic v poslední době prudce vzrůstá, jak dokazuje i obrázek 3, 

znázorňující počet nových míchanic v adresáři webu Programmable za posledních 6 měsíců. 
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Obrázek 3: Mashup timeline [W7] 

 

Yahoo přišlo začátkem roku 2007 s projektem Yahoo Pipes. Jde o nástroj pro snadné 

vytváření mashup aplikací, který umožňuje v grafickém režimu jednoduše kombinovat zdroje 

(vyhledávání Yahoo, Yahoo local, Flickr, Google Base atd.), aplikovat na ně filtry a výsledek 

publikovat na svých stránkách. Každý si tak může vytvořit vlastní aplikaci, aniž by musel 

umět programovat – stačí pokročilé uživatelské znalosti. 

Dalším kdo nabízí webové rozhraní pro vytváření míchanic je Google a jeho Google 

Mashup Editor, který však běží v testovacím provozu. Jeho rozhraní nám umožňuje vytvořit 

si vlastní míchanici ze služeb Google a vlastních dat. Vytvořená míchanice je pak zdarma 

hostovaná na stránkách Google, můžeme z ní také vytvořit Google Gadget, který si mohou 

uživatelé přidávat do personalizovaného iGoogle. 

Mashup Editory umožňují i méně zkušeným zájemcům o tvorbu vlastních aplikací k 

vývoji takovýchto aplikací přistoupit. Je rozhodně snazší, používat mashup editory, než se 

učit PHP a snažit se zvládnout dostatek knihoven na to, aby aplikace nějak vypadala 

a fungovala. Mashup editory jen potvrzují vývojový trend míchání existujících zdrojů 

a nikoliv vynalézání již vynalezeného. Na druhou stranu je nutno říci, že pro běžné uživatele 

je tento koncept stále příliš složitý a slouží tak spíše jako hračka pro programátory [9].  
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3 Uživatelské rozhraní mapových aplikací  

Tato kapitola definuje základní stavební kameny uživatelského rozhraní mapových 

aplikací vznikajících na základě využívání API mapových služeb Seznamu a Atlasu. Základní 

uživatelské rozhraní se skládá z XHTML, CSS pro definici vzhledu a obsahu, JavaScriptu pro 

detekci událostí, změny na stránce a další programovou logiku. 

3.1 (X)HTML 
HTML je klíčovým značkovacím jazykem pro tvorbu webových stránek. Popisuje 

strukturu webové stránky, obsahuje text, kterému dává různé typy včetně hypertextových 

odkazů, a dovoluje tvořit formuláře, obrázky a další objekty. Na základě HTML vznikl jazyk  

XHTML, který se dá chápat jako mírná úprava HTML při zachování jeho funkčnosti do 

takové formy, aby splňoval pravidla daná pro formát XML. Validní XHTML tak může být 

zpracováváno automatickými nástroji pro XML. Změnou oproti HTML je dle [7], že 

dokument musí být „dobře formátovaný“ podle požadavků na XML: 

 všechny značky musí být ukončeny, 

 ve jménech atributů se rozlišuje velikost písmen (v XHTML se píší malými 

písmeny), 

 všechny hodnoty atributů musí být v uvozovkách (ať jednoduchých nebo 

dvojitých), 

 a další méně významná pravidla specifikovaná w3c. 

Protože XHTML dokument musí tvořit strom, je nutné správně vnořovat elementy. To 

znamená, že se při zápisu nemohou překrývat jako například: 
<a href=”...”><b>Odkaz1</a> - Popis</b> 

V takovém případě by strom zpracováním XHTML dokumentu nemohl vzniknout.  

Stránka by sice pravděpodobně fungovala, ale každý prohlížeč přeformátovává špatně 

formátované dokumenty po svém. Validitu dokumentu je možné ověřit validátory 

zabudovanými v některých vývojových prostředích nebo pomocí webových validátorů2.   

XHTML bývá po žádosti uživatele generováno na serveru skriptovacím jazykem nebo 

poskytováno už jako předgenerovaný statický soubor. Ajax umožňuje i případ, kdy XHTML 
                                                 
2 Validator.w3.org 
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stránka, která dorazí do prohlížeče, obsahuje jen hlavičku a prázdné tělo. Obsah stránky je 

vygenerován JavaScriptem z dat dodaných při nahrání a doplňovaný o data dorazivší 

asynchronně. Rady opakující se od zkušených vývojářů říkají, že moderní webové stránky by 

měly definovat strukturu stránky v XHTML, zatímco formátování, barvy, pozice by měly být 

definovány v pomocí CSS. 

Dalším trendem v posledních letech byl přechod od stránek, jejichž vzhled byl složen 

z mnohonásobně vnořených tabulek k stránkám, kde jsou jednotlivé oblasti tvořeny elementy 

div, jejichž pozice, ať už relativní nebo absolutní, je definována opět v CSS a může být 

dynamicky měněna JavaScriptem. Dodržování těchto pravidel je výhodné i v mapových 

aplikacích, protože zpřehledňuje kód, zvyšuje znuvupoužitelnost kódu a snižuje složitost 

manipulace s objektovým modelem dokumentu [W5][7]. 

3.2 Kaskádové styly CSS 
CSS je jazyk popisující prezentaci dokumentu zapsaného pomocí značkovacího jazyku, 

například (X)HTML a XML. Lze s jeho pomocí měnit velikost a typ písma, barvy, orámování 

a dokonce i umístění elementů. 

Jazyk byl navržen organizací W3C. Zatím byly vydány dvě verze specifikace CSS 1, CSS 

2 a revize CSS 2.1. V současné době se pracuje na verzi CSS 3. Některé předpokládané 

vlastnosti verze 3 jsou již ze strany prohlížečů podporovány, avšak v současné době se jedná 

téměř výhradně o prohlížeč Firefox. Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled 

dokumentu od jeho struktury a obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale 

v důsledku nedostatečných standardů a konkurenčního boje výrobců prohlížečů se vyvinul 

jinak. Starší verze HTML obsahují celou řadu elementů, které nepopisují jenom obsah 

a strukturu dokumentu, ale i způsob jeho zobrazení. Z hlediska zpracování dokumentu 

a vyhledávání informací není takový vývoj žádoucí [4][W4].  

Používání kaskádových stylů ve srovnání se samotným HTML v praxi přináší dle [4] 

následující výhody: 

 větší formátovací možnosti, 

 snadná tvorba a údržba konzistentního stylu, 

 oddělení struktury a stylu, 

 dynamická práce se styly, 

 formátování XML dokumentu, 

 větší kompatibilita alternativních webových prohlížečů, 
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 kratší doba načítání stránky. 

 

Obrovskou výhodou CSS oproti starému formátování v HTML je, že kód a obsah webu je 

uložen v jednom souboru a veškerý design a formátování se načítá ze souboru (*.css). Tento 

soubor je často společný pro celý web. Stylový předpis se skládá z posloupnosti pravidel. 

Každé pravidlo určuje vzhled některého elementu dokumentu nebo skupiny elementu. 

Pravidlo začíná tzv. selektorem, který specifikuje skupinu elementu. Selektor je následován 

seznamem deklarací, které určují vzhled vybrané skupiny elementů. Celý seznam je uzavřen 

ve složených závorkách a jednotlivé deklarace jsou odděleny středníkem [W6]. 

3.3  JavaScript 
JavaScript je interpretovaný programovací jazyk se základními objektově orientovanými 

schopnostmi. Univerzální jádro jazyka bylo vloženo do Mozilly (Netscape Navigatoru), 

Internet Exploreru a dalších webových prohlížečů. Pro webové programování bylo také 

rozšířeno přidáním objektu reprezentujících okno webového prohlížeče a jeho obsah. Tato 

klientská verze JavaScriptu umožňuje vložit do webových stránek proveditelný obsah – to 

znamená, že stránka na webu již nemusí být jen statickým dokumentem HTML, ale muže 

obsahovat dynamické programy, které komunikují s uživatelem, řídí prohlížeč a dynamicky 

vytvářejí obsah HTML [5]. 

Jádro jazyka JavaScript svými programovými konstrukcemi, jako je příkaz if, cyklus 

while a operátor &&, syntakticky připomíná programovací jazyky C, C++ a Javu. Avšak 

syntaxí podobnost končí. JavaScript je programovací jazyk bez typové kontroly, což 

znamená, že proměnné nemusí mít specifikovaný typ. Objekty v JavaScriptu se podobají spíše 

asociativním polím jazyka Perl, než strukturám v C nebo objektům v C++ a v Jave. 

Mechanismus dědičnosti objektové orientace JavaScriptu odpovídá prvkům málo rozšířených 

jazyku Self a NewtonScript a výrazně se liší od dědičnosti v C++ a Jave. Podobně jako Perl je 

JavaScript interpretovaný jazyk a mnohé myšlenky přebírá z jazyka Perl. Příkladem jsou jeho 

regulární výrazy a nástroje pro práci s poli. Ačkoli nemají JavaScript a Java mnoho 

společného, často se na webu využívá „spolupráce“ těchto jazyků. Tyto dva jazyky mají 

odlišné sady schopností. JavaScript muže řídit chování a obsah prohlížeče, ale nemůže kreslit 

grafiku nebo pracovat se sítí. Naopak Java má vlastnosti opačné. Java nemá žádnou kontrolu 

nad prohlížečem jako celkem, ale muže vytvářet grafiku a pracovat se sítí. Klientský 
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JavaScript muže pracovat s applety Javy vloženými do webové stránky a řídit je. Touto 

kombinací lze získat mocný nástroj pro webové programování [8]. 

3.3.1 Klientský JavaScript 

Když je překladač JavaScriptu vložen do webového prohlížeče, výsledkem je klientský 

JavaScript. Toto je zdaleka nejběžnější forma JavaScriptu. Většina lidí, pokud se zmiňuje 

o JavaScriptu, má obvykle na mysli klientský JavaScript. Ten kombinuje možnost zpracování 

skriptu interpretem JavaScriptu s objektovým modelem dokumentu (DOM – viz kap. 4.4) 

definovaným webovým prohlížečem. Tyto dvě odlišné technologie se synergicky doplňují. 

JavaScript umožňuje distribuci spustitelného obsahu přes web a je srdcem dokumentu 

dynamického HTML. Podobně jako specifikace ECMA definuje standardy jazyka JavaScript, 

tak organizace W3Cpublikovala specifikaci DOM určující prvky, které musejí prohlížeče ve 

svém DOM podporovat [8]. 

3.4 DOM 
DOM objektový model dokumentu je vlastně aplikační programové rozhraní. Pomocí 

tohoto rozhraní můžeme pracovat se samotnou webovou stránkou. DOM umožňuje 

přistupovat k jednotlivým objektům XHTML dokumentu a pracovat s nimi. Těmito objekty 

jsou elementy, atributy, text, komentáře… A dovede to prostřednictvím JavaScriptu. Pro 

tvorbu mapových aplikací nad API vybraných mapových služeb je tedy nepostradatelný. 

Díky stromové struktuře dokumentu, dovedeme rozlišit nadřazené nebo podřazené 

elementy - document.form.name, objekt form je podřazený objektu document. Každý objekt 

může mít vlastnosti a metody. Vlastnost sama o sobě nedělá v dokumentu žádné změny, 

pouze vrací informace o objektu. Třeba form.name vrací jméno formuláře. Oproti tomu 

metody umožňují data nějakým způsobem měnit, nebo provádět nejrůznější akce. Kupříkladu 

form.submit(), odesílá formulář. Jestli jde o vlastnost nebo metody lze rozpoznat podle 

závorky (metoda má závorky, vlastnost nemá). Ač už jde o metodu nebo o vlastnost je 

spojena s objektem tečkovým zápisem.  

V devadesátých letech byl DOM v prohlížečích implementován různě, bez společného 

standardu. Tento stav ztěžoval vývoj webových stránek. Později byl DOM standardizován 

W3C, i když společná podpora v prohlížečích se lepšila jen pozvolna. Současná verze z roku 

2004 nese označení DOM Level 3. Kompletní podpora v prohlížečích je ale jen pro DOM 

Level 1 a větší část specifikace DOM Level 2 [W3]. 
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3.4.1 Prochází DOM stromem 

JavaScript přistupuje ke kořeni dokumentu tvořícího právě načtenou stránku přes globální 

proměnnou document, která slouží jako základ pro všechny manipulace DOM. Každý uzel má 

jednoho rodiče a libovolné množství potomků. Libovolné množství atributů každého uzlu je 

uloženo v asociativním poli [1]. 

JavaScript může načíst element několika způsoby jak uvádí: 

 Metodou document.getElementById(<id uzlu v XHTML>). Takto načte jeden 

konkrétní element určený jedinečným identifikátorem id. Atribut id je elementu 

přiřazen buď přímo v XHTML dokument, nebo už modifikací DOM JavaScriptem. 

 Metodou document.getElementsByTagName(<jméno tagu>). Výstupem metody je 

pole se všemi elementy stejného jména, například všechny odkazy nebo obrázky. 

Není tedy nutné předtím přiřadit elementům identifikátory. 

 Procházením stromem. Pokud je známa struktura DOM stromu, je možné získat 

například přístup k rodiči (element.parentNode), potomkům (element.childNodes), 

sourozencům (element.nextSibling). Předpokladem je existence alespoň jednoho už 

načteného elementu, od kterého se odvíjí další procházení stromu. V praxi je to 

často element body (tělo dokumentu), který se získá vyhledáním podle jména 

body=document.getElementsByTagName(‘body‘).  

3.4.2 Změny DOM stromu 

Prostřednictvím JavaScriptu můžeme elementy: 

 Vytvářet: document.createElement(‘<jméno elementu/tagu>’). Po vytvoření je 

element umístěn jen v dočasné proměnné a musí se ještě umístit na správné místo 

v DOM stromu: <budoucí rodič>.appendChild(<před chvílí vytvořený element>).  

 Mazat: <element ke smazání>.parentNode.removeChild(<element ke smazání>). 

Odstranění je tedy aplikováno na rodiče jako smazání jeho potomka. Smazání 

elementu smaže i všechny jeho potomky a je vhodné pro úplné odstranění (někdy 

je vhodnější skrytí) elementu ze stránky, a případné nahrazení jinými, které 

obsahují požadovaná data. 

 Přesouvat: <nový rodič>.appendChild(<element pro přesunutí>) Přesunout část 

stránky je takto rychlejší, než smazání a opětovné vytvoření podstromu. 

 Měnit jejich hodnoty: element.nodeValue.  
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3.4.3 DOM události 

V případě, že se elementu stane nějaká akce z předem definované množiny pak je spuštěna 

DOM událost. Může to být kliknutí myší nebo třeba změna formuláře. Události způsobuje 

zpravidla uživatel, ale také mohou být generované prohlížečem (například událost načtení 

nějakého objektu). 

Události, které jsou standardizované ve specifikaci DOM Level 2 a zároveň jsou 

podporovány všemi prohlížeči, uvádí následující tabulka. 

 

Kategorie  Název  Elementy  Událost nastane 

Myš  Clil všechny viditelné   uživatel klikne na jakékoliv tlačítko, když je 
myší nad elementem. Klik je definován jako 
zmáčknutí tlačítka a uvolnění. 

dblclick všechny viditelné   při dvojkliku na element 

Mousedown všechny viditelné   při zmáčknutí tlačítka myši 

Mouseup všechny viditelné  po uvolnění tlačítka myši 

mouseover všechny viditelné   při umístění kurzoru nad element 

mouseout všechny viditelné  když kurzor opustí element 

mousemove  všechny viditelné  při pohybování myší nad elementem 

Klavesnice  keypress elementy s focusem při stisknutí a následovném uvolnění tlačítka 
Klávesnice 

Keydown elementy s focusem při Stisku tlačitka na klavesnici  

Keyup elementy s focusem při uvolnění tlačítka 

HTML  rámec 

nebo objekt 

Load window, frameset po dokončení načítání stránky nebo 
elementu. 

unload window, frameset po odebrání celého obsahu stránky z okna 
(například při zavření okna nebo přechodu 
na jinou stránku) 

abort object při přerušení před dokončením načtení. 

error object, body, frameset když nemůže být obrázek, objekt nebo rámec 
načten. 

resize windows při změně velikosti okna. 

scroll Windows při skrolování  

HTML 

formulář 

select textové pole při výběru textu 

Chase vstupní pole když je vstupní pole deaktivováno a bylo od 
doby aktivace změněno. 

submit formulář při odeslání formuláře. 

reset formulář když je formulář resetován. 

focus label, input, select, 
textarea,button 

při aktivaci elementu. 

Blur label, input, select, 
textarea, button 

při deaktivaci elementu. 
 

Tabulka 1: Přehled DOM událostí [5] 
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Události spouštěné myší, jsou v praxi využívány nejvíce, protože také uživatelé k ovládání 

webových stránek a online aplikací používají nejčastěji myš. Z atributů objektu spuštěné 

události je možné zjistit kontextové informace jako pozici kurzoru, zda byla stisknuta klávesa 

a jiné. Sledování pohybu myši, mačkání tlačítek a reakce na ně jsou nutné pro přiblížení 

rozhraní webu desktopovým aplikacím. Standardním HTML prvkům je tak možné přidat další 

funkcionalitu a je možné vytvářet úplně nové jako virtuální okna. Tyto události jsou nezbytné 

pro mapové aplikace z důvodů zjišťování pozice kurzoru nad mapou, umisťování značek na 

mapu nebo zjišťování aktivity uživatele. 

Díky událostem, které jsou spouštěné klávesnicí, je možné vytvořit vlastní ovládání 

aplikace klávesami a klávesovými zkratkami. Dle Usability Testing [W2] je ovládání aplikace 

klávesnicí mnohdy rychlejší, než kombinací myši a klávesnice.  

Vhodné je inicializovat JavaScriptové aplikace událostí load, kterou přiřadíme tělu 

dokumentu – tagu body. Jen tak je zajištěno, že elementy, kterým chceme obsluhu událostí 

přiřadit, jsou už načteny v prohlížeči. Jedná se o událost spuštěnou dokumentem. Dalšími 

událostmi tohoto typu jsou resize a scroll, které dávají možnost přizpůsobit se změně v pozici 

dokumentu. 

 Události spouštěné HTML formuláři umožňují zvýšit interaktivitu při zadávání dat 

a rozšířit funkcionalitu formulářů.  
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4 AJAX 

V této kapitole bude podrobněji probrána technologie AJAX, kterou využívají portály 

Seznam i Atlas pro dynamické načítání obrázků mapy ve svých mapových aplikacích. 

Konceptu AJAX bylo také využito pro předávání informací, generovaných skriptem na straně 

serveru, do klientského JavaScriptu, ve vytvořené on-line GIS aplikaci. 

4.1 Termín AJAX 
Zkratka AJAX znamená Asynchronous JavaScript and XML. AJAX není sám o sobě 

implementací technologie či softwarovým produktem, ale jedná se o obecný koncept nebo 

lépe návrhový vzor pro RIA. AJAX je představitel cesty využívající maximální možné 

hodnoty dnešních technologií. AJAX je technika sestávající se dle [3] z následujících 

technologií: 

 Document Object Model, 

 XMLHttpRequest, 

 HTML, CSS, 

 JavaScript, 

 XML 

AJAX je tedy konceptem využití těchto technologií, které byly výše popsány. Cílem 

Ajaxu je zvýšit interaktivitu, rychlost a použitelnost webových stránek. Ve vysoce 

konkurenčním prostředí světového internetu se cení každý detail a každá ušetřená sekunda 

času uživatele. V současné době je Ajax čím dál rozšířenější, v České Republice je jeho 

nasazení trochu pozadu, ale například portál Seznam před časem implementoval našeptávač, 

který stojí na této technice. 

4.2 Model webové aplikace 
Ve standardním modelu webové aplikace, je browser zodpovědný za iniciaci žádosti 

webovému serveru a její zpracování. AJAX model k tomu využívá mezivrstvu – Ajax Engine. 

Ajax engine je obvykle JavaScriptový objekt nebo funkce která je volána, kdykoli mají být od 

serveru získány nějaké informace.  
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Server, který dodává HTML dokumenty, CSS šablony vzhledu nebo JavaScriptový kód, je 

konfigurován tak, aby vracel data, která může Ajax engine zpracovat. Tato data mohou být 

například ve formě obyčejného textu, XML dokumentu nebo čehokoliv co umí Ajax engine 

interpretovat. V okamžiku obdržení odpovědi může Ajax engine provést příslušnou akci. 

Oproti klasickému webovému aplikačnímu modelu, tento proces zahrnuje přenos menšího 

množství informací, což znamená, že bude docházet k rychlejší aktualizaci. Porovnání 

standardního webového modelu s modelem Ajaxu je ilustrováno na obrázku 8 [W1]. 

 
Obrázek 4: Porovnání klasického modelu s modelem AJAXu [W1] 

 

Základním stavebním kamenem je objekt XMLHttpRequest, který umožňuje asynchronní 

volání serveru. V klasickém webovém modelu každá změna stavu na klientovi vyžaduje 

obnovení celého uživatelského rozhraní. Vše probíhá v pevně dané posloupnosti kroku. 

Nejdříve je vygenerována žádost o změnu stavu, pak dochází k odeslání požadavku na server, 

k vyřízení požadavku a vše končí zasláním kompletního uživatelského rozhraní s daty. 

Jednotlivé kroky jsou vzájemně synchronizovány [W1].  

Naopak AJAX, díky XMLHttpRequest, muže vyvolat libovolný počet nezávislých 

požadavků, jejichž výsledky mohou ovlivnit pouze patřičné části uživatelského rozhraní, bez 

nutnosti jeho celkového znovu načítání. Rozdíly ilustrují následující dva obrázky [W1]. 



21 

 

 

Obrázek 5: Synchronní & asynchronní model [W1] 

4.3 Objekt XMLHttpRequest 
Objekt XMLHttpRequest je rozhraní, které může být použito skriptovacími jazyky 

prohlížeče (JavaScript, JScript, VBScript) pro obousměrný přenos dat mezi prohlížečem 

a serverem. I když má XMLHttpRequest ve jméně XML, může být využit a také je využíván 

pro přenos dat v libovolném textovém formátu. V protokolu HTTP jsou požadavek i odpověď 

proudy textu, které jsou interpretovány klientem i serverem jako soubor hlaviček následovaný 

tělem. Tělo může obsahovat prakticky neomezený objem textu. Formát, v kterém jsou data 

přenášena si tedy může stanovit vývojář sám (XML, JSON, XHTML, čistý text…). Poprvé 

byl tento objekt implementován v IE 5 jako komponenta ActiveX, aby umožnil JavaScriptu 

nahrávat XML dokumenty [3]. 
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Hlavní omezení, která XMLHttpRequest má, jsou dána obavami o zneužitelnost. Proto 

může provádět pouze požadavky HTTP a HTTPS a to pouze na stejnou doménu z které je 

právě načtená stránka. I když tyto omezení zužují možnosti využití, vyplatí se. Pokud by mohl 

XMLHttpRequest generovat požadavky na libovolnou webovou stránku, bylo by snadné 

podstrčit mu škodlivý kód nebo by mohlo dojít k nechtěnému úniku dat. 

4.3.1 Atributy a metody XMLHttpRequest 

Základní atributy a metody tohoto objektu jsou mezi všemi prohlížeči, které objekt 

podporují, stejné. Existují však podstatné rozdíly mezi pokročilejšími vlastnostmi tohoto 

objektu v jednotlivých prohlížečích. Základní atributy objektu uvádí tabulka 5, kde všechny 

uvedené atributy slouží pouze pro čtení. Základní metody objektu pak uvádí tabulka 6 [3]. 

 

Atribut Popis 

readyState Obsahuje stav požadavku.  

responseText Obsahuje tělo odpovědi ve formě řetězce.  

responseXML Obsahuje tělo odpovědi ve formě dokumentu XML.  

status Obsahuje stavový kód (protokolu HTTP) odpovědi na požadavek.  

statusText Obsahuje textový popis odpovídající stavovému kódu. 

onreadystatechange Odkazuje na funkci (funkce pro obsluhu událostí), která se zavolá při 

každé změně hodnoty atributu readyState. 

Tabulka 2: Základní atributy objektu XMLHttpRequest [3] 

 

Metoda Popis 

abort Přeruší požadavek. 

getAllResponseHeaders Vrátí všechny hlavičky protokolu http. 

getResponseHeader Vrátí hodnotu hlavičky protokolu http. 

open Inicializuje požadavek. 

send Odešle serveru požadavek protokolem http. 

setRequestHeader Nastaví název a hodnotu hlavičky http. 

Tabulka 3: Základní metody objektu XMLHttpRequest [3] 
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4.3.2 Vytvoření objektu XMLHttpRequest 

Vytvoření objektu XMLHttpRequest je zřejmě jedinou podstatnou odlišností mezi MSIE 

a ostatními prohlížeči (Mozilla 1.0+, Netscape 7.1+, Opera 7.6+, Safari 1.2+, Konqueror…). 

 V Microsoft Internet Exploreru je XMLHttpRequest k dispozici jako objekt ActiveX od 

verze 5.0. K jeho vytvoření lze použít jeden z následujících konstruktorů: 
http_request1 = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 

http_request2 = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

Existují však i novější verze – MSXML2.XMLHTTP.3.0,MSXML2.XMLHTTP.5.0. 

Ostatní prohlížeče implementují XMLHttpRequest přímo, objekt lze vytvořit pomocí 

tohoto konstruktoru: 
http_request = new XMLHttpRequest(); 

4.4 Využití AJAXu 
Velkým propagátorem AJAXu je zejména společnost Google, která na jeho základě 

vytvořila našeptávač Google Suggest3, který podle prvních písmen nabízí ihned nejhledanější 

výrazy. Dále pak Google využívá AJAX u webového rozhraní e-mailu GMail nebo Google 

Maps kde je touto technikou dynamicky načítán obrázek mapy. Stejnou techniku, pro načítání 

map, používá i Seznam a Atlas.  AJAX je možné použít pro ulehčení výběru hodnot 

z několika závislých rozbalovacích seznamů. Po zvolení hodnoty prvního seznamu se do 

druhého seznamu načtou pouze položky související s položkou vybranou v prvním seznamu.  

 

Obrázek 6:Google Suggest - aplikace, která ajax zpopularizovala [W14] 

                                                 
3 http://www.google.com/webhp?complete=1&hl=en 
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4.5 Stinné stránky AJAXu 
AJAX ke své funkci nezbytně potřebuje zapnutou podporu JavaScriptu. Lidí, jejichž 

prohlížeče tuto podmínku nesplňují, přitom nemusí být málo - jedná se například o lidi, kteří 

prohlížejí internet pomocí vestavěného webového prohlížeče v mobilním telefonu nebo o lidi, 

kteří kvůli vyskakujícím reklamním oknům a zablokovaným pravým tlačítkům pro jistotu 

v prohlížeči JavaScript zakázali. 

Dalším problémem je chování tlačítka zpět, protože to se používá jen pro statické stránky. 

Toto se dá bez váhání označit za největší problém technologie AJAX. Jak uvádí [W8] je 

tlačítko Zpět je hned po kliknutí na odkaz, nejčastěji používaným ovládacím prvkem 

prohlížeče. Při použití technologie AJAX však toto tlačítko vrátí uživatele na předcházející 

stránku, což ovšem neznamená návrat aplikace do předcházejícího stavu. 

Při změnách na stránce pomocí technologie AJAX se nemění URL v adresním řádku 

prohlížeče. Proto není možné takto modifikovanou stránku poslat e-mailem nebo uložit do 

záložek. 
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5 API vybraných mapových aplikací 

V této kapitole se budu věnovat prozkoumání služeb API, které jsou poskytovány portály 

Seznam a Atlas. Pro účely názorné ukázky možností API obou vybraných poskytovatelů byla 

vytvořena online aplikace4.  

Portály Seznam a Atlas byly vybrány, jelikož se jedná o jediné dva tuzemské 

poskytovatele, kteří nabízejí služby k vytváření mapových míchanic. Dalším poskytovatelem 

podobných služeb je světový Google a jeho API pro Google Maps. Srovnání s tímto gigantem 

by však nebylo fér vůči českým portálům, jelikož ve světě internetu hraje čeština 

bezvýznamnou roli a tím pádem je menší i počet potencionálních uživatelů, kteří jsou hnacím 

motorem dalšího rozvoje těchto služeb. Pro našince však mají, tuzemské portály oproti 

světovému Googlu jednu velkou výhodu a to detailnější mapové podklady pro ČR. 

 Uživatel má díky API k dispozici nástroj, umožňující doplnit vytvářené aplikace o prvek 

digitální mapy, který je k dispozici zdarma při dodržení jistých autorských podmínek. 

Vznikají tak aplikace, které lze charakterizovat jako mapové míchanice. Tyto mapové 

míchanice kombinují digitální mapy získané skrze API s tematickými informacemi z různých 

zdrojů. Stále více uživatelů objevuje možnosti digitálních map, jež je možné využít díky 

nabízeným rozhraním, aniž bychom se starali o samotné získání geografických dat 

a na internetu se tak objevují kvalitní mapové míchanice, které by v režii samotných 

poskytovatelů vznikaly jen stěží, jelikož oslovují malé skupiny uživatelům, kterým poskytují 

rozličnou specifickou funkcionalitu. 

Na druhé straně barikády stojí vývojáři, kteří pracují na vývoji aplikace, jejíž služby poté 

prostřednictvím API nabízejí. Tito s rostoucího zájmu uživatelů jejich softwaru také profitují, 

jelikož na základě jejich připomínek a návrhů mohou poskytované rozhraní zdokonalovat 

a rozšiřovat o další funkce, které by byly uživateli hojně využívány. Tato skutečnost je však 

zřetelná spíše v zahraničí než na domácím poli kde rychlejšímu rozvoj těchto služeb brání 

jednak omezené finanční zdroje pro podobné projekty, ale také nedostatečná komunikace 

mezi vývojáři a uživateli API, kdy vývojáři často přehlíží vhodné připomínky a návrhy 

na adresu jejich produktu. O tom svědčí i nízká aktivita na fórech zřízených k tomuto účelu, 

                                                 
4 http://skola.tjsokolklenovice.cz/mapaatlas.php 
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kde není výjimkou, že dotaz kladený přímo na vývojáře je ponechán mnohdy bez odezvy. 

Naprosto opačná situace je k vidění na fóru, jež je věnováno Google Maps API, kde žádné 

dotazy nezůstávají bez odezvy a většinou prvními kdo na ně reagují, jsou právě vývojáři. Dalo 

by se říci, že samotní vývojáři si uživatele hýčkají a všemožně se snaží neztratit jejich přízeň, 

jelikož se naučily využít jejich potenciál ku vlastnímu profitu, což je skutečnost, která je 

na českém webu obecně opomíjena. 

5.1 Atlas API 
Jak jsem uvedl již výše, v případě, že chcete použít k tvorbě vlastní mapové aplikace 

službu API, která je poskytována portálem Atlas, musíte souhlasit s podmínkami užití. 

Podmínky užití nejsou nijak omezující v případě, že nechcete Amapy užít jako součást 

placené aplikace, tuto možnost Amapy nedovolují. Mnohem lepší by však bylo řešení, kde by 

byla možnost zvolit si ze dvou druhů klíče s tím, že jeden by byl pro stránky nekomerční 

a druhý by umožňoval komerční využití za menší poplatek. V případě nějakého problému či 

nejasnosti je možné se dotazovat do diskusního fóra, kde občas reagují na dotazy i autoři 

Amap.  

Před vlastním použitím API je třeba se zaregistrovat a zadat doménu, na které budeme 

Amapy využívat. Následně obdržíme klíč, který vložíme do hlavičky stránky: 
<script 

type="text/javascript"src=http://amapy.atlas.cz/api/api.ashx?guid=VAS_GUID>   

</script> 

 

 Ten nám umožní využití API Amap na našich stránkách umístěných na zadané doméně, 

kde pak můžeme zobrazit libovolný počet instancí mapy. Její velikost, pozici a orámování 

nastavujeme pomocí HTML tak, že definujeme element div, do kterého se mapa umístí. 
<div id="mapa" style="width: 640px; height: 720px"></div> 

 

Inicializace mapy může proběhnout pomocí load události elementu body. Na ní však nelze 

spoléhat. Jediný nedotažený prvek stránky a událost load nebude vyvolána. Proto AMapy API 

implementuje událost domready. Inicializace map tak nebude záviset na stažení všech 

odkazovaných souborů. Umístit například externí reklamu, lze tedy do stránky s mapou bez 

obav.  
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<head> 
<script type="text/javascript"    
src="http://amapy.atlas.cz/api/api.ashx?guid=VAS_GUID"> </script> 
    <script type="text/javascript">     
    var Page = { 
        load: function() { 
            var mapa = new AMap("DivMap"); 
            mapa.loadMaps();      
        } 
    } 
    window.addEvent('domready', Page.load.bind(Page));     
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="DivMap" style="width: 640px; height: 720px;"> 
    </div> 
</body> 
</html> 
 

Pro vytvoření mapy tedy slouží třída Amap, s jejíž pomocí lze udělat z elementu div mapu. 

Třída obsahuje řadu událostí nastavitelných pomocí options, které pak nemusíme přidávat 

pomocí addEvent. Pomocí options je možné: 

 povolit/zakázat posouvání mapy, 

 povolit/zakázat výběrový obdélník, 

 povolit/zakázat změnu měřítka mapy, 

 povolit/zakázat kolečka myši, 

 povolit/zakázat Atlas logo, 

 nastavit položky pro kontextové menu, 

 nastavit css styl pro kurzor. 

 

Když, máme mapu vloženou do stránek, je již na každém uživateli, jak API dále využije. 

U mnoha uživatelů je však vložení mapy s jejich lokalizací to jediné, k čemu API využili, což 

je ovšem škoda vzhledem k možnostem které nám API nabízí. 

API poskytuje množství metod, rozdělených do několika tříd, které jsou pro přehlednost 

dále děleny do funkčních celků: 

 Enums  

 Overlay 

 Spatial  

 Utils 

Toto rozdělení je sice přehledné, avšak nenašel jsem žádný společný jmenovatel, podle 

kterého jsou třídy rozděleny do výše uvedených čtyř celků. I přes tento nedostatek se 
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v dokumentaci dobře orientuje. Dokumentace také obsahuje velké množství názorných 

příkladů, jejichž procházení napomáhá při studování API. 

5.1.1 Implementace základních funkcí rozhraní Atlasu 

Některé základní funkce, které poskytuje rozhraní Amap, jsou využity a názorně 

předvedeny v praktické části, která byla vytvořena za tímto účelem. Aplikace by měla 

poskytnout základní, avšak názornou představu o schopnostech API. Pro přehlednost aplikace 

jsou jednotlivé funkce, využívající metody rozhraní, rozděleny do skupin s podobnou 

funkcionalitou:  

 funkce pro pohyb mapy, 

 funkce pro operace se souřadnicemi, 

 funkce umožňující zobrazování značek a jejich doplňkových informací, 

 funkce pro změnu podkladových a překryvných vrstev, 

 funkce pro vykreslování linií, 

 test rychlosti načítání značek. 

 

 

Obrázek 7: Část online aplikace prezentující API Atlasu 
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Funkce pro pohyb mapy 

Tato skupina funkcí využívá zajímavé metody API, které je možné využít pro ovládání 

mapy. API poskytuje řadu funkcí, pomocí kterých je možné pohybovat mapou. Některé z nich 

jsou však takřka nepoužitelné, jiné zas praktické. Za zcela nevyužitelnou považuji metodu 

SlideDirection, která poskytuje automatický pohyb mapy v definovaných směrech a jako 

vstupní argumenty očekává hodnoty posuvu. Řekl bych, že se jedná o funkci, jen ztěžka 

využitelnou pro jakoukoliv míchanici. 

Na druhé straně API poskytuje dobře využitelné funkce, snad pro každou mapovou 

aplikaci. Mezi tyto bych zařadil funkci zoomTo, která posune mapu na zadané souřadnice 

a provede změnu měřítka mapy, tak aby se požadovaný bod nacházel uprostřed mapy. 

 

Funkce pro operace se souřadnicemi 

Další blok funkcí, které poskytuje vytvořená aplikace, využívá metodu API getGeoCenter 

pro získávání souřadnic středu mapy v různých souřadnicových systémech. Podporovány jsou 

systémy WGS84, JTSK, S42 a interní souřadnicový systém PP. Pro práci s mapou můžeme 

využít libovolný z výše jmenovaných souřadných systémů, stačí jen zavolat příslušnou 

metodu, jež nám vrátí požadované souřadnice. API obsahuje také metody pro převody mezi 

těmito systémy, takže je možné souřadnice získané v interním souřadnicovém systému PP 

převést do jiného podporovaného systému. Právě tohoto převodu jsem v práci hojně využíval, 

jelikož souřadnice v PP jsou ve vhodnějším tvaru a pro další práci lépe zpracovatelné, avšak 

pro zobrazení uživateli nevhodné, proto je nutný jejich převod do jiného, obecně známého, 

souřadnicového systému.  

 

Funkce umožňující zobrazování značek a jejich doplňkových informací 

Tento blok umožňuje umisťovat značku a její doplňkové informace do mapy buďto na 

zadané souřadnice nebo střed průhledu. 

Vložení značky do mapy je stěžejní metodou API, využívanou snad každým kdo se 

rozhodne jej využít. Toho si byly vědomi i vývojáři, kteří vytvořili k tomuto účelu několik 

sofistikovaných, navzájem propojených, tříd s řadou zajímavých metod. Základním stavebním 

kamenem pro vytvoření značky je třída AMarker. Tato třída obsahuje velké množství atributů, 

jež jsou volány při inicializaci třídy a umožňují definovat dále neměnné parametry značky 

jako například popisek při najetí kurzoru, nápis na značce nebo link, na který se má přejít 

v případě kliknutí na značku. Z této skupiny atributů poskytuje asi nejzajímavější 
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funkcionalitu atribut draggable, který umožňuje vytvářet přesouvatelnou značku, jejíž pozice 

je při každém přesunu aktualizována.  

 AMarker reaguje na několik užitečných událostí.  Všechny události začínají prefixem 

´on´: 

 onClick: klik, 

 onDblclick: dvojklik, 

 onMouseover: kurzor myši se nachází na značce, 

 onMouseout: kurzor myši se nenachází na značce, 

 onMousedown: stisk tlačítka myši, 

 onMouseup: povolení tlačítka myši, 

 onBubbleShow: došlo k otevření bubliny, 

 onBubbleClose: došlo k zavření bubliny, 

 onRemove: došlo k odstranění značky, 

 onDragStart: začátek přesunu, 

 onDrag: při přesouvání, 

 onDragEnd: konec přesunu. 

 

Vzhled značky definuje třída AIcon pomocí které je možné si vytvořit vlastní ikonky, a ty 

pak předávat vytvářeným značkám AMarker. Rozhraní poskytuje několik typů 

předdefinovaných ikon: 

 A_DEFAULT_ICON: modrá šipka  , 

 A_RED_FLAG: červená vlajka  , 

 A_BLUE_FLAG: modrá vlajka , 

 A_GREEN_FLAG: zelená vlajka , 

 A_TARGET: terčík  . 

 

Pro zobrazení doplňkových informací slouží informační bublina, která se zobrazí nad 

značkou při nějaké definované události. Pro vytváření informační bubliny slouží metoda show 

třídy ABubble, kterou však není nutné volat přímo, protože je volána objektem AMarker. 
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 Třída nabízí pro nastavení bubliny řadu parametrů a metod.  Můžeme zobrazovat dva 

základní typy bublinu - jednoduchou nebo se záložkami. Velikost bubliny se automaticky 

přizpůsobí zobrazovanému obsahu, takže není nutné explicitně definovat její velikost ikdyž to 

API umožňuje. 

 

 

Obrázek 8: Dva typy informační bubliny 

 

Za velice zajímavou považuji metodu, která umožňuje zobrazení HTML stránky 

uvnitř maximalizované bubliny, což je vhodné v případě, kdy chceme zobrazovat informace 

o místě, jež má vlastní webové stránky. Tímto způsobem je možné na tyto stránky odkázat 

aniž bychom otvíraly další okno prohlížeče nebo došlo ke změně adresy okna stávajícího. 

Kromě samotného textu a URL odkazu je také možné bublině předat pole obrázků, z nichž se 

automaticky vytvoří zmenšené náhledy a v bublině tak vznikne jednoduchá fotogalerie.  
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Obrázek 9: HTML stránka zobrazena v maximalizované bublině 

 

Funkce pro změnu podkladových a překryvných vrstev 

Rozhraní nabízené portálem Atlas umožňuje definovat různé podkladové a překryvné 

vrstvy pomocí atributu mapTypes, options třídy AMap. Třída, zastupující jednotlivé mapové 

vrstvy je AMapType, která definuje jeden typ mapového podkladu včetně jeho měřítek.  

Tento blok funkcí, prezentuje využití metody registerLayers třídy AMap pro registraci 

podkladových i překryvných vrstev. Api obsahuje několik vestavěných typů map: 

 A_NORMAL_MAP: kartografická mapa Česka, 

 A_PHOTO_MAP: ortofoto mapa Česka, 

 A_CYCLE_MAP: mapa cyklotras Česka, 

 A_TOURISTIC_MAP: turistická mapa Česka, 

 A_NORMAL_WORLD: kartografická mapa světa, 

 A_PHOTO_WORLD: družicové snímky, 

 A_HIPPO_MAP: koňské trasy.   
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Obrázek 10:Výřez mapy obsahující turistické a cykloturistické překryvné vrstvy 

 

Jde o poměrně dobře navrženou a využitelnou službu API, jejíž možná inovace v případě 

nově vzniklých mapových podkladů si nevyžádá zásah do struktury třídy a jejích metod. 

 

Funkce pro vykreslování linií 

Tento blok poskytuje funkcionalitu pro vykreslování linie mezi dvěma zadanými body 

a pomocí metody distanceFromFormatted třídy AGeoPoint  vypočítá vzdálenost mezi těmito 

body. 

Ke kreslení linií nabízí API služby třídy APolyline, jejíž funkcionalita spočívá ve 

vykreslování linií mezi zadanými dvěma body. Linie je možné vykreslovat pouze v novějších 

verzích prohlížečů Internet Explorer, Mozilla Firefox a Opera.  

Pomocí inicializačních atributů třídy  APolyline  je možné nastavit parametry linie: 

 color: barva linky, 

 fill: vyplňit plochu barvou, 

 weight: šířka linky, 

 opacity: průhlednost. 
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Obrázek 11:Vykreslená linie mezi dvěma body 

 

Na různých funkcích aplikace jsem si ověřil, že ne všechny metody poskytované API se 

chovají úplně přesně, jak je definováno v dokumentaci. Nevím však, zda se jednalo 

o nepřesný popis správné funkcionality, nebo o špatnou funkcionalitu dané metody. Je to jistě 

způsobeno i tím že toto rozhraní pro tvorbu mapových aplikací je, co se vzniku týče, 

nejnovější a jeho nedostatky a záludnosti jsou odhalovány postupně uživateli, a teprve 

na základě jejich reakcí je API zdokonalováno. 

5.2 Seznam API 
Tato část je věnována rozhraní pro tvorbu vlastních mapových aplikací, které je 

poskytováno portálem Seznam.  

Stejně jako u Amap je i zde třeba souhlasit s podmínkami užití, které jsou oproti výše 

zmiňovanému API Atlasu podstatně striktnější. Zakazují použití map na jakémkoliv 

komerčním webu i v případě, že jde o bezplatné služby. Je zde také omezen počet požadavků 

na zobrazení hodnotou 1000 za den. 
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Stejný je postup i v případě umístění mapy a generování klíče. Základní rozdíl oproti 

Amapám spočívá v inicializaci mapy. Ke zjištění zda prohlížeč uživatele patří mezi 

podporované se použije vlastnost SZN.isSupported, která vrací true, pokud je prohlížeč 

podporován, jinak vrací false. K vlastnímu vykreslení mapy dojde po načtení celé stránky. 
<script type="text/javascript"> 
  if(SZN.isSupported){ 
    var mapa = new SZN.MapEngine(document.getElementById('DivMapa')); 
  } 
</script> 
 

Jednotlivé metody API, jsou rozděleny do velkého množství funkčních celků:  

 Práce s mapou 

 Práce s průhledem 

 Správa mapových vrstev 

 Klávesnice 

 Ovládání myší 

 Výběr s rámečkem 

 Pohyb s mapou 

 Odečítání polohy myši 

 Přidání ovládacích prvků 

 Výpočet polohy 

 Práce se zoomem 

 Přepočty souřadnic 

 Práce s vizitkou 

 Uživatelské značky 

 Načítání dat 

 

Lepším řešením by bylo minimalizovat počet funkčních celků, které by se konkretizovaly 

na úroveň tříd, ve kterých by se nacházeli jednotlivé elementární metody stejně jako je tomu 

v dokumentaci Amap. Jistě by to posloužilo k rychlejší a snazší orientaci v dokumentaci, 

která se v případě narůstajícího počtu metod bude stávat nepřehlednou. 

5.2.1 Implementace základních funkcí rozhraní Seznamu 

Některé služby, poskytované rozhraním portálu Seznam, jsou využity a názorně 

prezentovány v praktické části, za účelem přiblížení funkcionality API Seznamu 

nezasvěceným uživatelům.  
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Podobně jako v případě využití rozhraní Atlasu jsou i zde jednotlivé funkce aplikace 

rozděleny do bloků s podobnou funkcionalitou:  

 funkce pro ovládání mapy, 

 funkce umožňující umisťovat prvky na mapu, 

 funkce pro operace se souřadnicemi, 

 funkce pro pohyb mapy, 

 funkce umožňující zobrazování značek a jejich doplňkových informací, 

 funkce pro vykreslování linií. 

 

 

Obrázek 12: Část online aplikace prezentující API Seznamu 

 

Funkce pro ovládání mapy 

Pomocí tohoto bloku je možné měnit způsob ovládání mapy bez toho, abychom mapu 

znovu inicializovali. Jde o poměrně zajímavou službu API, která může zpestřit ovládání 

aplikace a sloužit tak pro uživatelské pobavení. 

Změna ovládání mapy je realizována prostřednictvím metod setKeyboard a mouseSet, 

jejichž argumenty určují typ ovládání. Nastavení rozsahu ovládání pomocí myši:  
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 0: vypnuto,         

 1: pouze pohyb,       

 2: pouze zoom,  

 3: zoom a pohyb, 

 4: zoomovaní kolečkem myši, 

 5: zoomovaní kolečkem myši a pohyb mapou, 

 6: zoomovaní kolečkem myši a klikáním, 

 7: vše. 

 

Nastavení rozsahu ovládání pomocí klávesnice: 

 move: pouze pohyb šipkami, 

 zoom: pouze zoom +/-, 

 full: pohyb a zoom. 

 

Funkce umožňující umisťovat prvky na mapu 

Rozhraní Seznamu poskytuje dvě metody, pro zobrazování mapových prvků, které tento 

blok využívá. Jde o metody SetScaleRuler pro zobrazení měřítka a setNorthRuler pro 

zobrazení severky. Jedná se o poměrně triviální funkce, jejichž využití však poskytuje 

informace, které by neměli chybět na žádné mapě. Konkurenční API Amap bohužel zobrazení 

měřítka a severky neumožňuje. 

 

Funkce pro operace se souřadnicemi 

Funkcionalitu tohoto bloku zprostředkovávají metody pro operace se souřadnicemi. API 

poskytuje přímé získání souřadnic středu mapy pouze v interním souřadnicovém systému. Pro 

získání souřadnic v jiném formátu musí být použity metody pro přepočet mezi 

podporovanými souřadnicovými systémy, kterými jsou UTM a WGS. Jelikož jde o českého 

poskytovatele mapového API je celkem spodivem, že není zajištěna podpora JTSK, která 

v případě konkurenčního Atlasu je k dispozici. 

Pro získání souřadnic středu mapy ve formátu UTM jsme tak nuceni napřed využít metodu 

getCenter k získání souřadnic v interním souřadnicovém systému a tyto poté přepočítat do 

požadovaného formátu za pomoci metody utmToPP. 
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Funkce pro pohyb mapy  

Tato skupina funkcí využívá metody API, které je možné využít pro ovládání pohybu 

mapy. Máme k dispozici metody, které umožňují pohybovat mapou o předem definovanou 

vzdálenost, v osmi světových směrech, nebo o přesně definovanou vzdálenost, v libovolném 

směru. A stejně jako v případě rozhraní Atlasu je i zde k dispozici metoda umožňující nastavit 

nový střed mapy, podle zadaných souřadnic, případně i zoom pokud bude zadán. 

 Toto API sice nabízí menší množství metod zprostředkovávající pohyb mapy, zato jsou 

všechny prakticky použitelné.  

 

Funkce umožňující zobrazování značek a jejich doplňkových informací 

Tento blok umožňuje vkládat do mapy značky a jejich doplňkové informace. Jedná se 

o funkci, která je pro mapové aplikace stěžejní a tedy hned na začátek si dovolím říci, že by 

měla být více propracovaná. Metody, které API za tímto účelem poskytuje, však nejsou 

zdaleka tak sofistikované jako u konkurenčního API. 

Opět si můžeme vybrat z  několika typů značek: 

 center , 

 location , 

 company . 

 

Bohužel vytvořit si vlastní značku API neumožňuje, stejně tak nevytvoříme značku 

přesouvatelnou, což považuji za velké nedostatky nabízeného rozhraní. Ke značce můžeme 

opět zobrazit doplňkové informace, ne však v takové míře jako u konkurence. Velice omezené 

jsou i možnosti informační bubliny, která nenabízí možnosti záložek ani zobrazování HTML 

stránek. Další zcela nečekané omezení spočívá v registraci událostí, při které má dojít 

k zobrazení bubliny, pouze na kliknutí myší. 

 

Obrázek 13: Zobrazení informační bubliny 
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Funkce pro vykreslování linií 

Tento blok poskytuje funkcionalitu, vykreslování linie mezi dvěma body, 

zprostředkovávanou objektem pro výdej vektorů SZN.MapEngine.VectorSource, který 

poskytuje metody potřebné k vytvoření linie. Jejich pojmenování a popis v dokumentaci jsou 

však natolik matečné, že jsem musel při vytváření linie postupovat metodou pokus omyl. 

Jediným nastavitelným parametrem je zde barva linie. 

Zajímavé je vytvoření samotné linie, kdy je vytvořený vektor předáván dalšímu objektu 

SZN.MapEngine.MapLayers.VectorLayer, který reprezentuje vrstvu vektoru a teprve ten je 

vykreslen na mapu. Je zřejmé, že Seznam pro metodu umožňující vykreslování linií zvolil 

výstižnější pojmenování než konkurenční Atlas, jež pro stejnou funkcionalitu poskytuje třídu 

se zavádějícím názvem APolylinie. 

 

 

Obrázek 14: Vykreslená linie mezi dvěma body 

5.3 Test rychlosti 
Pro otestování rychlosti jsem použil jednoduchý skript, který do mapy náhodně rozmístí 

zadaný počet značek. V aplikaci, která představuje praktickou část této práce, si v bloku 

pojmenovaném „test rychlosti“ můžete vyzkoušet, co s vaším počítačem udělá načtení 100, 

500 i více značek najednou, a jak se s tím poperou jednotlivá API. V případě API Seznamu 
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nedoporučuji načítat více než 1000 značek jelikož dochází k zahlcení prohlížeče. U rozhraní 

Atlasu je počet značek, při kterém dojde k zahlcení prohlížeče podstatně větší, avšak výrazně 

závisí na hardwarové konfiguraci počítače. 

Již při načtení okolo sta značek je ovládání mapy výrazně zpomalené a to u obou 

poskytovaných rozhraní. V případě načtení 1000 a více značek se ovládání map stává 

nemožným. Jde o celkem omezující faktor, který se dá řešit zobrazováním pouze v okně 

viditelných značek. Je tedy zřejmé, že v případě většího množství značek, není vhodné tyto 

zobrazovat při inicializaci mapy.  

Rozhraní Amap k tomuto účelu nabízí funkci getGeoBounds, která vrací velikost aktuální 

viditelné části mapy, tedy mapy ohraničené výřezovým oknem. Pak již stačí napsat nějakou 

metodu, která se bude starat o zobrazování značek nacházejících se v aktuálně viditelné části 

mapy a ostatní z mapy odstraní. 

 

Počet značek API Seznam(ms) API Atlas (ms) 

1 16 16 

10 94 32 

100 2563 172 

200 8719 328 

300 18968 484 

500 50750 781 

Tabulka 4: Rychlost načítání značek 

 

 

Obrázek 15: Graf rychlosti načítání značek 
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Jak je zřejmé z tabulky, API portálu Seznam má se stoupajícím počtem zobrazovaných 

značek mnohem delší odezvu, než jaká je patrná u rozhraní poskytovaného Atlasem, jejíž 

časová křivka má exponenciální charakter. Doba odezvy prohlížeče na zobrazení značek je 

samozřejmě závislá na použitém prohlížeči a hardwarovém vybavení. Výsledky se v případě 

různých konfigurací mohou mírně lišit. 

Výsledky byly získány zprůměrováním hodnot obdržených v prohlížečích Mozilla 

a Internet Explorer, mezi kterými však nebyly výrazné rozdíly.  

5.4 Zhodnocení 
Základní funkcionalita obou mapových aplikací nabízejících API je srovnatelná. Tím kdo 

je momentálně krůček napřed, co se rozšiřujících služeb týče, je Atlas, jehož rozhraní nabízí 

větší množství funkcí, pro práci s externími datovými zdroji. 

Absence většího množství rozšiřujících funkcí v případě Seznamu je způsobena politikou, 

kterou na počátku vývoje API zvolili a která se ukázala nevhodnou. Seznam chtěl poskytnout 

uživatelům velice jednoduché API, primárně určené k vkládání dynamické mapy do vlastních 

stránek, s minimálním množstvím metod, tak aby bylo rozhraní použitelné pro co možná 

nejširší skupinu uživatelů. Nepočítali s tím, že většina uživatelů bude chtít jejich rozhraní 

využívat k tvorbě míchanic, často velmi silných aplikací, které si s nabízenou základní sadou 

služeb nevystačí. V případě, že bude chtít v budoucnu Seznam udržet své API na výsluní, 

bude muset akceptovat nároky uživatelů a rozšířily funkcionalitu rozhraní. 

 

 API Atlas  API Seznam 

Klady Podkladové a překryvné mapové vrstvy Lepší satelitní fotografie a detailnější 

mapy měst a ulic ČR 

Široké možnosti doplňkových informací k bodům 

zájmu 

Rychlejší načítání samotné mapy 

Podpora pro AJAX 

 

 

Možnost vytváření fotogalerie pro body zájmu  

Zápory Absence geokódování Absence geokódování 

 Maximální počet zobrazení denně 1000 

 Chybí podpora souřadnicového systému 

JTSK 

Tabulka 5: Porovnání testovaných API 
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 Je dobře, že se na českém internetu objevili hned dvě služby, nabízející rozhraní pro 

programování aplikací podobného charakteru, jejichž vzájemná rivalita a snaha o přízeň 

uživatelů by mohla přispět k jejich rychlejšímu vývoji. Seznam i Atlas poskytují služby, které 

umožňují vložení dynamické mapy do vlastních stránek, v obou případech se jedná o rozsáhle 

mapové aplikace poskytující funkcionalitu zprostředkovávanou API. Je patrné, že portály 

přistupovaly k vývoji odlišným způsobem, z nichž každý má své klady i zápory. Zatímco 

Seznam se vydal cestou jednoduchého API, ve snaze přitáhnout co možná největší počet laiků 

(neprogramátorů), tak Atlas volil cestu propracovanějšího API, která bude zaměřena 

na uživatelsky zdatnější jedince. Zatím to vypadá, že lepší cestou se vydal Atlas, jelikož API 

je spíše hračkou pro více či méně zdatné programátory, kteří preferují rozsáhlejší 

funkcionalitu před jednoduchostí, nikoliv pro úplné laiky, kteří by ocenili onu jednoduchost. 

Této skutečnosti napovídá fakt, že většina mapových míchanic, jež u nás vznikly v posledních 

několika měsících, byla vytvořena nad rozhraním Atlasu nebo Googlu. 

 V obou API se nachází nedostatky, které sic nejsou rozsáhlé, často omezující. K jejich 

odstranění přispívají uživatelé, upozorněním v diskusním fóru kde však připomínky často 

zůstávají bez reakce vývojářů či zkušenějších uživatelů. Tato situace je obdobná v diskusních 

fórech k oběma mapovým aplikacím a přitom reakce od uživatele je jedním z klíčových 

artefaktů dobrého rozvoje API. Ve srovnání s Google Maps, kde denní počet příspěvků 

ve fóru se počítá v desítkách, jsou fóra věnovaná API portálů Seznam a Atlas žalostně 

prázdná a počet příspěvků je vhodnější počítat v týdenních intervalech a i tak málokdy 

přesáhnou desítku. Tento fakt, by mohl přispět k tomu, že většina uživatelů, kteří mají 

potenciál vytvářet kvalitní mapové aplikace, přejde od tuzemských poskytovatelů k API 

Googlu, kde se dočkají odpovědi na případný dotaz. Snad jsou si toho vědomi i vývojáři, kteří 

by se jako první měli snažit o to, aby na fóru věnovaném jejich produktu docházelo 

ke společnému řešení problému, jež by následně pomohly dalším uživatelům při tvorbě 

vlastní mapové aplikace a budou se tento problém snažit řešit. 

Pro získávání mapových podkladů, jejichž kvalita a podrobnost může hrát pro mnohé 

uživatele klíčovou roli v případě rozhodování, si portály vybrali různé dodavatele, kteří se tak 

velkou mírou budou podílet na oblíbenosti té či oné služby. Podrobnější informace o kvalitě 

a stáří mapových podkladů však portály neposkytují. 

Obě testované služby jsou stále ve fázi vývoje a jejich funkcionalita je doplňována 

a opravována, ikdyž ne takovým tempem jaké by bylo ze strany uživatelů žádáno. Jejich 

momentální porovnání však vyznívá ve prospěch Atlasu, jehož rozhraní nabízí mnohem 
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sofistikovanější metody, sice za cenu složitějšího API, ale zájem uživatelů jasně ukazuje tímto 

směrem.  Čas ukáže, zda Seznam zareaguje na vývoj rozhraní Atlasu a doplní své API 

o rozšiřující funkce ve snaze přetáhnout uživatele na svoji stranu, nebo bude i nadále hrát 

druhé housle. 
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6 Implementace on-line GIS aplikace 

Vytvořená aplikace je rozdělena na dvě hlavní části. První část, která se věnuje prezentaci 

možností API poskytovaných servery Seznam a Atlas, byla popsána v kapitole 6. Tato 

kapitola bude popisovat druhou část aplikace, využívající jedno z výše uvedených API, kterou 

lze považovat za jednoduchý GIS, jelikož propojuje digitální mapu získanou skrze rozhraní 

Atlasu s popisnými databázovými údaji. Uživatel tak má k dispozici nástroj, který 

vyhodnocuje jeho dotazy a výsledek zobrazí jako kombinaci grafické a popisné informace. 

GIS aplikace byla vytvořena nad aplikačním rozhraním portálu Atlas, jež jsem si vybral 

na základě poznatků získaných vytvářením první části aplikace. Jedním z hlavních důvodů 

bylo rychlejší načítání značek a lepší možnosti zobrazování doplňkových informací pro 

značky. Mezi zkoumanými API jsem zjistil charakteristicky výrazné rozdíly právě v této 

oblasti, která hraje klíčovou roli ve vytvořené aplikaci. 

Model vytvořené webové aplikace je z velké části založen na konceptu AJAX. Ten je 

použit nejen pro vnitřně implementované dynamické načítání mapy, ale také pro komunikaci 

mezi serverem a klientským Javascriptem. 

6.1 Specifikace 
Aplikace by měla sloužit především pro majitele motocyklů, kterým nabízí nástroj pro 

zobrazení informací o motocyklových klubech a jejich členech podle zvolených kriterií. 

Každý vlastník motocyklu má možnost do aplikace vložit informace o sobě a svém 

motocyklu. V případě příslušnosti uživatele k nějakému motocyklovému klubu je možné jej 

v aplikaci rovněž zaregistrovat. Hlavním úkolem aplikace je podávat informace, o majitelích 

motocyklů, které je možno selektovat dle několika kritérií a výsledek zobrazit do digitální 

mapy. 

Před programováním samotné aplikace je třeba uvědomit si, kdo bude s vytvořenou 

aplikací pracovat. Jelikož, se jedná o on-line webovou aplikaci, bude volně přístupná v síti 

internetu, není vhodné, aby mohl kdokoli vkládat informace, jež budou uloženy v aplikační 

databázi. Proto rozlišíme uživatele na ty, kteří mají zaregistrován uživatelský účet a mohou 

vkládat informace o svých motocyklech případně klubech a na neregistrované návštěvníky, 

kteří mohou informace uložené v databázi pouze zobrazovat na mapě.  
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 Neregistrovaný uživatel (návštěvník) 

o Zobrazení informací na mapě dle zvolených kritérií 

o Registrace 

 Registrovaný uživatel  

o Přidání vlastního motocyklu do databáze 

o Přidání motocyklového klubu do databáze 

o Správa informací 

o Přihlášení/odhlášení 

 

 

Obrázek 16: Diagram případů užití 

6.2 Datová analýza 
Pro ukládání informací využívám databází MySql v níž jsem vytvořil tři tabulky, které 

uchovávají informace o registrovaných uživatelích, jejich motocyklech a motocyklových 

klubech. 



46 

 

ER Diagram 

Entita uživatelé je dána tabulkou jednotlivých registrovaných uživatelů. Entita motocykl je 

opět zavedena tabulkou a představuje motocykly registrovaných uživatelů. Poslední entita 

klub je dána tabulkou, která uchovává záznamy o motocyklových klubech. 

 

 

Obrázek 17: ER Diagram 

 

Registrovaný uživatel má možnost uložit do databáze libovolný počet vlastních motocyklů 

a v případě, že je s motocyklem evidován v nějakém klubu tak do tabulky motocykl 

zaznamená název klubu, který je klíčovou hodnotou tabulky klub. 

 

Datový slovník 

 

Název Typ/rozsah NULL Poznámka Key 

Id Int/auto increment Ne  primary 

Jmeno Char/15 Ne   

Príjmeni Char/15 Ne   

Prezdivka Char/10 Ne > 4  

Email Char/40 Ne   

Heslo Char/10 Ne >3  

Registrace  Tinyint Ne 0–reg nedokončena 

1-reg dokončena 

 

6:Tabulka – uzivatele 
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Název Typ/rozsah NULL Poznámka Key 

Clen_id Int/10 Ne  Foreign,Primary 

Kraj Char/20 Ne   

Okres Char/20 Ne   

SouradniceX Char/15 Ne S-JTSK  

SouradniceY Char/15 ne S-JTSK  

Znacka_moto Char/15 Ne výrobce  

Typ_moto Char/15 Ne  Primary 

Rv Int/4 Ano   

Klub_nazev Char/20 Ano  Foreign 

Ikona Int/2 Ne Default 0  

7:Tabulka – motocykl 

 

Název Typ/rozsah NULL Poznámka Key 

Nazev Char/20 Ne  Primary 

Kraj Char/20 Ne   

Okres Char/20 Ne   

Link Char/100 Ano Webové stránky klubu  

8:Tabulka - klub 

6.3 Funkcionalita aplikace 
Jak jsem již zmínil výše, neregistrovaný uživatel může s aplikací pracovat pouze pasivně, 

aniž by jakkoliv ovlivňoval data, která jsou v aplikaci, prostřednictvím databáze, k dispozici 

pro zobrazení na digitální mapě. Takový uživatel má možnost získávat informace z databáze 

prostřednictvím formuláře, který realizuje výběrové dotazy podle několika kritérií: 

 Výběr podle kraje – výsledkem jsou všichni registrovaní uživatelé z vybraného 

kraje  

 Výběr podle klubu – zobrazí všechny registrované členy, kteří se hlásí 

k vybranému klubu 

 Výběr podle značky – zobrazí uživatele, kteří vlastní motocykl vybrané značky 
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Obrázek 18: Výsledek dotazu zobrazený na mapě 

 

Výsledek dotazu je zobrazen formou tabulky, jejímuž každému záznamu odpovídá jeden 

bod na mapě, který zobrazuje bublinu, s podrobnějšími informacemi o uživateli, v případě 

kliknutí myší. K přehlednosti zobrazených bodů na mapě přispívá několik druhů značek, které 

jsou voleny podle výrobce motocyklu, jehož vlastníkem je uživatel. Jednotlivé záznamy jsou 

do výběrových prvků načítány z databáze tak, že v případě výběru podle kraje, jsou 

k dispozici pouze hodnoty krajů, v nichž je registrovaný nějaký uživatel. Obdobné je načítání 

hodnot i v případě zbývajících dvou výběrových prvků. 

Registrovaný uživatel má navíc možnost podílet se na rozšiřování informační podstaty 

aplikace, přidáním záznamů o sobě, svém motocyklu a případně klubu, pokud tento dosud 

není v aplikaci evidován. 
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Obrázek 19: Zobrazená informační bublina 

6.3.1 Registrace 

Pokud chceme aplikaci využívat, jako aktivní uživatel, je třeba provést registraci. 

Registrace proběhne pomocí formuláře, po jehož vyplnění bude na zadaný e-mail odeslán 

odkaz, pomocí něhož bude možné registraci dokončit. Jakmile je registrace dokončena je 

možno přihlásit se do aplikace pod přezdívkou a heslem, které jsme do formuláře vyplnily. 

 

 

Obrázek 20: Registrační formulář 
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6.3.2 Přidání motocyklu 

Po přihlášení má uživatel možnost přidat informace o vlastním motocyklu, které budou 

prostřednictvím aplikace přístupné dalším uživatelům. K dispozici je formulář kde se vyplní 

informace o motocyklu a lokalizaci. Lokalizace probíhá vybráním příslušného kraje, po jehož 

zvolení se zpřístupní další výběrové políčko, umožňující zvolení okresu ve vybraném kraji; 

seznam krajů a jejich okresů jsem získal z dat zpracovaných ČSÚ. Zpřesnění lokalizace 

probíhá kliknutím do mapy, na místo bydliště, odkud se získají souřadnice ve formátu  S-

JTSK a doplní se do formulářových polí. Pokud je uživatel registrován s motocyklem 

v nějakém klubu je možno tuto skutečnost zaznamenat prostřednictvím dalšího výběrového 

prvku, jehož hodnoty jsou tvořeny názvy evidovaných klubů.  

 

 

Obrázek 21:Formulář přidání motocyklu 
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6.3.3 Přidání klubu 

Pokud je uživatel registrován v klubu, jehož název dosud není v nabídce příslušného 

výběrového formulářového pole, musí provést jeho evidenci, která probíhá opět pomocí 

formuláře, kde se vyplní název klubu a jeho lokalizace. Název takto evidovaného klubu bude 

k dispozici ostatním uživatelům prostřednictvím, k tomu určeného, výběrového prvku 

formuláře pro přidání motocyklu.  

 

 

Obrázek 22: Formulář registrace klubu 

6.4 Zhodnocení 
Tato část aplikace prezentuje jakým způsobem je možno využít API mapových služeb ve 

spolupráci s dalšími technologiemi ke vzniku míchanice. Po umístění aplikace na web jsem 

v závislosti na reakci několika nezainteresovaných uživatelů zjistil, že pro její plánované 

nasazení do provozu bude nutno udělat pár změn týkajících se vstřícnějšího uživatelského 

rozhraní pro vkládání údajů. Další plánované rozšíření aplikace je doplnění informační 

bubliny o prvek fotografie.  

Výše uvedené změny a rozšíření jsem nebyl schopen do aplikace implementovat, 

z důvodu nedostatku času, jelikož se dostala na přetřes až po samotném vytvoření 

a odzkoušení aplikace. 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo představit služby, které jsou nabízeny portály Seznam 

a Atlas prostřednictvím sdílených API rozhraní, jež umožňují obohacení webové stránky 

o prvek digitální mapy a posoudit možnost jejich využití pro vytváření robustnějších aplikací, 

které by bylo možno považovat za jednoduché GIS. Dále jsem se pokusil shrnout přínos 

mapových API do oblasti GIS a informovat o projektech typu WEB 2.0, které nad těmito 

rozhraními vznikají, takzvaných mapových míchanic. 

Aby bylo možné vytvořit výslednou online aplikaci, bylo nutné nejprve se podrobněji 

seznámit s technologiemi, které umožňují spojovat informace z cizích zdrojů v nových 

souvislostech a dávají vzniknout aplikacím typu „míchanice“. Při studiu těchto technologií 

jsem si ověřil, že trendy týkající se využívání informací z cizích zdrojů, ke kterým světový 

internet směřuje již několik let, pronikají do tuzemských sfér se značným zpožděním a to 

i přesto, že hranice národních států se internetu netýkají. Dále bylo nutné podrobně 

prostudovat API obou portálů, abych získal zevrubnou představu o jejich možnostech před 

samotnou implementací, což je počin, ke kterému by měla případným zájemcům o využití 

těchto API, posloužit vytvořená aplikace.  

Při vytváření aplikace se jako těžká překážka ukázala práce s JavaScriptem z důvodů jeho 

odlišné implementace v různých prohlížečích. Další problémy vznikaly na straně AJAXu 

z důvodů jeho komplexity, která je dána množstvím spolupracujících technologií, kde 

mnohdy chybí standardy nebo alespoň jejich dodržování. 

 

Výsledkem práce je tedy online aplikace, rozdělena na dvě hlavní části, která prezentuje 

schopnosti a možnost využití mapových služeb nabízených portály Seznam a Atlas. První část 

by měla nezainteresovaným uživatelům poskytnout plastickou představu o schopnostech API 

obou portálů, upozornit na jejich rozdíly a pomoci tak při rozhodování o využití té či oné 

mapové služby bez nutnosti studování dokumentace nabízených rozhraní. Druhá pak 

představuje praktické využití API portálu Atlas ve spojitosti s dalšími technologiemi, kde 

významnou roli hraje databáze MySql, která doplňuje prvek digitální mapy o tematické 

informace a dává tak vzniknout jednoduché online GIS aplikaci. 
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