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Anotace

V předložené  práci  je  navržen  informační  systém  pasportních  údajů  o území. 

Nedílnou součástí práce je stanovení cíle tohoto projektu. Dále se práce zabývá popisem 

podobně zaměřených projektů, které jsou již realizovány komerčními společnostmi a běžně 

se  používají.  Následuje  přiblížení  stavu  před  započetím  prací  na  projektu.  Na základě 

analýzy  je  popsán  návrh  možného  řešení  s přihlédnutím  k moderním  webovým 

technologiím současné doby. Důležité je přiblížení praktické části, tedy samotné realizace 

projektu, které se věnuje závěrečná část práce. Projekt nalezne praktické využití u mnoha 

desítek až stovek organizací, převážně vlastníků technické infrastruktury, které poskytují 

pasporty údajů o území.  Další velkou skupinou jsou úřady obcí s rozšířenou působností 

a krajské úřady.

Klíčová slova: informační systém, území

Summary

In  the submitted  dissertation,  the information  system of territory technical  estate 

stocktaking dates is designed. The goalsetting of this project creates an integral part of this 

dissertation.  Further, the work describes also similarly focused projects which are realized 

by commercial companies and are beeing currently used. Then the dissertation reportes the 

state before the beginning of this project's work. On the base of the analysis, the proposal 

of  a possible  solution  is  described,  with  a consideration  to  modern  and  recent  web 

technologies. The final part of the dissertation is devoted to its practical part, it means to 

the realization of the project. The project will find the practical exploitation by many tens 

or  hundreds  organizations,  mainly  owners  of  a technical  infrastructure  that  provide the 

territory technical estate stocktaking dates. Also offices in municipalities with extended 

competence as well as regional authorities will use this project.

Keywords: information system, territory
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Seznam zkratek

České zkratky

ČR Česká republika
IS Informační systém
ISPUU Informační systém pasportních údajů o území
IT Informační technologie
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
ORP Obec s rozšířenou působností
UIR-ADR Územně identifikační registr adres
UVP Ulice a veřejná prostranství
ÚAP Územně analytické podklady

Cizojazyčné zkratky

AJAX Asynchronous JavaScript and XML
API Application Programming Interface
ASCII American Standard Code for Information Interchange
BMP Microsoft® Windows® Bitmap
BSD Berkeley Software Distribution
CD Compact Disc
CSRF Cross-Site Request Forgery
CSS Cascading Style Sheets
DGN DGN Design
DOC Přípona souborů textových dokumentů programu Microsoft® Word
DTD Document Type Definition
DVD Digital Versatile Disc
DWG AutoCAD DraWinG
DXF AutoCAD Drawing Exchange Format
ESRI Environmental Systems Research Institute
FAQ Frequently Asked Questions

2009



Bc. Radek Dostál: Informační systém pasportních údajů o území

FTP File Transfer Protocol
GIMP GNU Image Manipulation Program
GNU GNU's Not Unix
GPL General Public License
GUI Graphical User Interface
HTML HyperText Markup Language
HTTP HyperText Transfer Protocol
HTTPS HyperText Transfer Protocol Secured
IMAP Internet Message Access Protocol
IMG ERDAS IMAGINE Format
IP Internet Protocol
JPG Joint Photographic Experts Group
KML Keyhole Markup Language
LDAP Lightweight Directory Access Protocol
LDIF LDAP Data Interchange Format
MDB Microsoft® Office® Access Database
MrSID MultiResolution Seamless Image Database
NCSA National Center for Supercomputing Aplications
NUTS Nomenclature of Units for Territorial Statistics
ODS OpenDocument Spreadsheet
ODT OpenDocument Text
PDF Portable Document Format
PHP PHP: Hypertext Preprocessor
PNG Portable Network Graphics
POP3 Post Office Protocol version 3
SHA-1 Secure Hash Algorithm
SHP ESRI Shapefile
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
SNMP Simple Network Management Protocol
SQL Structured Query Language
SSL Secure Sockets Layer
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SVG Scalable Vector Graphics
TIFF Tagged Image File Format
TLS Transport Layer Security
URL Uniform Resource Locator
W3C W3 Consortium, World Wide Web Consortium
WML Wireless Markup Language
XFN XHTML Friends Network
XHTML eXtensible HyperText Markup Language
XLS eXceL Sheet
XML eXtensible Markup Language
XSD XML Schema Definition
XSS Cross-Site Scripting
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Úvod

Zákon č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

zavádí nový nástroj územního plánování - územně analytické podklady, jejichž úkolem je 

zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území.

Územně analytické podklady jsou pořizovány na základě průzkumů území a údajů 

o území, kterými jsou informace a data o stavu území poskytovaná orgány veřejné správy, 

jimi  zřízenými  právnickými  osobami  a vlastníky technické  infrastruktury (poskytovateli 

údajů).  Poskytovatel  údajů  předává  příslušnému pořizovateli  data  především v digitální 

formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění a odpovídá za jejich správnost, 

úplnost a aktuálnost.  Součástí údaje je dle prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb.  pasport 

údaje o území, který obsahuje informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném 

schválení nebo nabytí účinnosti.

Územně analytické podklady jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů 

o území,  jejichž součástí  je vždy pasport  údaje o území.  Tak by mělo být zajištěno,  že 

informační systém pasportních údajů o území bude pracovat vždy s aktuálními daty.

2009 9
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1. Stanovený cíl projektu

Cílem tohoto  projektu  je  vytvoření  interaktivní  webové aplikace,  provozovatelné 

v nejčastěji používaných webových prohlížečích bez potřeby nutit  její uživatele  cokoliv 

nastavovat nebo instalovat.

Aplikace by měla být navržena tak, aby byla uživatelsky přívětivá, pokud možno 

přizpůsobitelná a jednoduchá pro používání.

Mezi stanovené úkoly patří

• nalezení a zhodnocení existujících obdobných systémů,

• analýza požadavků na provoz aplikace,

• navržení systému, popis a výběr technologií použitých pro realizaci,

• vytvoření funkčního systému,

• vytvoření a popis uživatelského rozhraní.

V souvislosti s dosažením vytyčeného cíle byly stanoveny následující požadavky na 

aplikaci.

• Využití moderních webových technologií (AJAX),

• zajištěná funkčnost i bez podpory těchto technologií,

• výsledný kód musí být v souladu se standardy W3C,

• aplikace by měla splňovat podmínky Přílohy k vyhlášce č. 64/2008 Sb. Pravidla pro 

tvorbu přístupných webových stránek.

2009 10
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2. Projekty podobného zaměření

Při  podrobnějším  zkoumání  bylo  zjištěno,  že  sice  existují  aplikace  nebo  jejich 

moduly, které se problematikou pasportů zabývají, ovšem nejedná se o webové aplikace 

určené přímo k poskytování pasportů údajů o území, ale víceméně o desktop aplikace pro 

evidenci pasportů, provozovatelné pouze pod operačními systémy Microsoft® Windows®.

2.1 Geografický informační systém MISYS

Geografický informační systém MISYS patří mezi modulární systémy.

„MISYS je  geografický  

informační systém, který pracuje se 

vzájemně  provázanými  grafickými  

a popisnými  informacemi  ve  

spravovaném  území.  Systém 

obsahuje  především  informace 

o majetkoprávních  vztazích,  dále  

o skutečném  stavu  a rozvoji  území 

a nejrůznější  účelové  aplikace.  

Systém MISYS lze využít při správě  

území  a obecního  nemovitého 

majetku  (pozemky,  budovy,  zeleň 

apod.),  správě  technického 

vybavení  (komunikace,  inženýrské  

sítě),  územním  plánování,  

stavebním  řízení,  investičních 

akcích,  pozemkových  úpravách,  

řešení  problémů  ochrany  životního  prostředí  atd.  Všechny  verze  umožňují  kreslení  

2009 11
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poznámkových  výkresů,  měření  vzdáleností  a ploch  a širokou  škálu  tisků.  Systém  je 

modulární a lze jej postupně rozšiřovat.“ [18].

K práci s pasporty údajů o území je určen jeho modul PASPORTY.

„Modulární  systém  MISYS  umožňuje  uživatelům  připojit  do  své  instalace  řadu 

aplikací z různých oborů - např. správa majetku, zeleně, komunikací, krizové řízení, životní  

prostředí,  územní  plánování  a podobně.  Moduly  podporované  databázovým prostředím 

(většina)  jsou navrženy tak,  že  jeden  modul  obsahuje  jen jeden typ  prvku  -  bod,  linii,  

plochu.  Atributy  prvků  pasportů  jsou  uloženy  v databázi,  ve  které  je  uložena  rovněž  

geometrie  těchto  prvků.  Jedná  se  tedy  o systém  založený  na  obecných  zásadách 

geografických informačních systémů.“ [19].

2.2 Programové vybavení pro vedení ÚAP MAGDA

MAnager Geografických DAt je skupina programového vybavení, určená pro

• import dat od poskytovatelů,

• evidenci pasportů údajů o území,

• konverzi mezi různými formáty dat,

• editaci dat,

• ukládání dat do relačního databázového systému PostgreSQL (PostGIS),

• katalogizaci dat.

Opět  se  jedná  o desktop  aplikaci,  určenou  k provozu  pod  operačními  systémy 

Microsoft® Windows®. Aplikaci vytvořila společnost TopoL Software, spol. s r. o.

Import dat do aplikace funguje z datových nosičů, nikoliv přes webové služby. Pro 

zpracování  pasportů  je  využíván  metakatalogový  systém  MICKA.  Systém  umožňuje 

vybrat  libovolná  data  z datového  skladu  (pomocí  SQL dotazu  nebo  graficky  výběrem 

pomocí myši)  a následně je zařadit  do katalogu jevů. Evidovaná data lze publikovat na 

intranetový nebo internetový portál.

2009 12
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2.3 Systém pro správu a vedení ÚAP SpiritGIS ÚAP

SpiritGIS ÚAP je softwarovým produktem plzeňské společnosti GEOREAL, spol. 

s r. o. Jde o systém určený pro správu a vedení územně analytických podkladů s přímou 

vazbou na platnou legislativu.

Systém je vytvořen jako nadstavba nad aplikacemi ArcGIS Desktop nebo ArcGIS 

Engine od společnosti ESRI, tudíž jde opět o desktop aplikaci. Aplikace je poskytována ve 

dvou verzích, a to jako Basic nebo Standard.

Úlohami aplikace jsou

• evidence dat v modelech MINIS nebo T-MAPY,

• evidence rastrových dat,

• správa dat ÚAP ve formátech Shapefile a ESRI Personal Geodatabase,

2009 13
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• export dat ÚAP,

• evidence pasportů a jejich propojení s prvky ÚAP.

2009 14
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3. Analýza současného stavu

V současné době dochází k poskytování pasportů údajů o území od poskytovatelů 

úřadům obcí s rozšířenou působností nebo krajským úřadům klasickým způsobem pomocí 

papírového formuláře.

3.1 Nevýhody stávajícího řešení

Mezi  hlavní  nevýhody  stávajícího  způsobu  předávání  pasportů  patří  zejména 

náklady  spojené  s doručováním,  větší  časová  prodleva  a také  nemožnost  vyhledávání 

v množství poskytnutých či 

přijatých  pasportů. 

K dalším  nevýhodám  je 

možné  zařadit  nemožnost 

propojení poskytnutých dat 

s jinými  systémy,  např. 

metainformačními  systémy 

či  zobrazení  prostorových 

údajů  v geografických 

informačních systémech.

Všechny  uvedené 

nevýhody  by  měly  být 

odstraněny  nasazením 

ISPUU.

2009 15
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4. Návrh řešení

Jako platforma pro řešení se nabízí osvědčená kombinace webového serveru Apache 

společně s využitím skriptovacího jazyka PHP. Robustní relační databázový systém Oracle 

zajistí stabilitu a spolehlivost uložených dat. Díky moderní webové technologii AJAX se 

bude práce s webovou aplikací přibližovat práci s desktop aplikací.

4.1 Webový server Apache

Apache HTTP Server  [23]  je  softwarový webový server  s otevřeným zdrojovým 

kódem pro GNU/Linux, BSD, Microsoft® Windows® a další platformy. V současné době 

dodává prohlížečům na celém světě většinu internetových stránek.

Vývoj  Apache  se  datuje  rokem  1993.  Vznikl  v NCSA  na  Illinoiské  univerzitě. 

Původní  název  projektu  zněl  NCSA  HTTPd.  Z personálních  důvodů  došlo  v průběhu 

k přerušení  vývoje 

a v roce 1998 k jeho 

úplnému  zastavení. 

NCSA  HTTPd  už 

ale  mezitím 

využívali  správci 

webových  serverů 

a dodávali  k němu 

vlastní  úpravy,  tzv. 

patche.  Po  založení 

elektronické 

konference se vývoj 

znovu spustil.  První 

veřejná  verze 

s označením  0.6.2 

2009 16

Obr. 5: Princip funkce webového serveru
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spatřila  světlo  světa  v dubnu  1995.  Následovalo  kompletní  přepsání  kódu  a založení 

komunity Apache Group, která dnes tvoří základ vývojářského týmu.

Od dubna roku 1996 byl Apache nejpopulárnější server na Internetu. V dubnu 1997 

přesáhl  počet  http  serverů  1  milión.  V květnu  1999  běžel  na  57%  všech  serverů 

a v listopadu 2005 jeho používanost dosáhla 69%.

4.2 Relační databázový systém Oracle

Oracle  je  relační  databázový  systém  společnosti  Oracle  Corporation.  Jedná  se 

o velmi  silný  nástroj  s pokročilými  možnostmi  zpracování  dat,  špičkovým  výkonem, 

spolehlivostí, bohatou funkcionalitou a snadnou škálovatelností.

Řadí  se  mezi  multiplatformní  databázové  systémy  (lze  jej  instalovat  na  Linux, 

Microsoft® Windows® i jiné operační systémy. Komunikace s ním probíhá pomocí jazyka 

SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s některými 

rozšířeními.

4.3 Skriptovací jazyk PHP

PHP [23] je skriptovací  programovací  jazyk určený především pro programování 

dynamických  internetových  stránek.  Nejčastěji  se  začleňuje  přímo  do struktury  jazyků 

HTML, XHTML nebo WML, což lze využít při tvorbě webových aplikací. PHP lze použít 

i k tvorbě konzolových a desktop aplikací.

PHP skripty jsou většinou prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen až 

výsledek jejich činnosti (interpret PHP skriptu je možné volat pomocí příkazové řádky). 

Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java). 

PHP  je  nezávislý  na  platformě,  skripty  fungují  bez  větších  úprav  na  mnoha  různých 

operačních systémech. Podporuje mnoho knihoven pro různé účely, např. zpracování textu, 

grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových systémů (např. MySQL, Oracle, 

PostgreSQL, MSSQL), podporu celé řady internetových protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, 

FTP, IMAP, POP3, LDAP a dalších).
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PHP se  stalo  velmi  oblíbeným především díky  jednoduchosti  použití  a tomu,  že 

kombinuje  vlastnosti  více  programovacích  jazyků  a nechává  tak  vývojáři  částečnou 

svobodu v syntaxi.

4.4 Technologie AJAX

Zkratkou AJAX je označována množina technologií pro vývoj webových aplikací, 

díky kterým je možné měnit obsah části webové stránky bez nutnosti načítání celé stránky 

znovu. Co se týká způsobu a komfortu práce s aplikací, je cílem těchto technologií přiblížit 

se svým chováním co možná nejvíce klasickým desktop aplikacím. Jedinou podmínkou na 

straně  uživatele  je  použití  moderního  webového  prohlížeče,  který  podporuje  jazyk 

JavaScript a objekt XMLHttpRequest pro asynchronní výměnu dat (ve formátu XML nebo 

i jiném) s webovým serverem.

Mezi  výhody  patří  hlavně  odstranění  nutnosti  znovunačítání  a vykreslování  celé 

webové  stránky  při  každé  interakci  uživatele,  tak  jak  je  známá  z běžného  používání 

webových stránek.  Další  možnou  výhodou je  snížení  zátěže  webových a databázových 

serverů, které generují dynamický obsah webové stránky. V podstatě se přenáší jen ta část, 

která  se  má  změnit.  Obecně  ale  používání  AJAXu  s sebou  nese  větší  počet  HTTP 

požadavků.

Nevýhodou  může  být  situace,  kdy  je  na  pozadí  odeslán  požadavek  na  server 

a v době, kdy se čeká na jeho vyřízení uživatel  nemá možnost poznat, že se něco děje. 

Tento problém lze vyřešit umístěním nějakého indikátoru činnosti do webové stránky. Za 

další  nevýhodu  je  možné  považovat  nutnost  používat  moderní  webové  prohlížeče.  Na 

druhou stranu všechny dnes používané webové prohlížeče tyto technologie přinejmenším 

v základu podporují. AJAX neumožňuje použití tlačítka Zpět v prohlížečích. Při změnách 

na stránce nedochází ke změně URL, proto je nesprávné adresu stránky poslat e-mailem 

nebo ji uložit do seznamu záložek.

Oblasti použití  AJAXu jsou dnes široké. Patří mezi ně např. simulace modálních 

oken,  dynamické  načítání  obsahu  záložek,  nejrůznější  „tooltipy“,  tzv.  našeptávač  při 
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vyhledávání, efekt lupy (rybí oko), „slideshow“ při prohlížení obrázků, tvorba SVG grafů 

v reálném čase, funkce „drag-and-drop“, a to zdaleka není úplný výčet.

Konkrétní oblasti, kde se AJAX používá představují např. služby Google. Patří mezi 

ně GMail, Google Dokumenty, Google Kalendář nebo webová alba Google Picasa. Ještě je 

možné  zmínit  elektronický  kancelářský  balík  OpenGoo  či  ThinkFree  Office.  Další 

typickou  oblastí  jsou  tzv.  e-shopy,  kde  AJAX  nachází  uplatnění  v podobě  nákupních 

košíků, do kterých lze vybrané zboží pohodlně přetahovat myší, tedy jde o implementaci 

výše zmíněné funkce „drag-and-drop“.

Jak je uvedeno dále, v ISPUU se AJAX používá pro kontrolu formulářových polí 

ihned poté, co ztratí tzv. „focus“, tedy textový kurzor opustí dané formulářové pole. Taktéž 

nachází uplatnění pro načítání položek do závislých rozbalovacích polí.

Pro  usnadnění  práce  vývojářům existuje  spousta  ajaxových  frameworků.  ISPUU 

využívá framework SACK (Simple AJAX Code Kit), který je uvolněn pod licencí X11 

(kompatibilní s licencí GNU GPL). Tento framework byl vybrán pro svou jednoduchost, 

možnost  snadno  definovat  „callback“  funkce  a také  pro  užitečnou  funkci,  která  brání 

kešování odpovědí na odeslané požadavky.
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4.5 Datový model

Datový model struktury databáze je tvořen

• 15 tabulkami číselníků,

• 18 tabulkami určenými pro data pořizovaná aplikací,

• 11 tabulkami registru UIR-ADR.

Protože zadání projektu požadovalo vazbu právě s tímto registrem, bylo zapotřebí 

propojit tabulky aplikace s těmito tabulkami registru UIR-ADR.
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Tabulka Význam
KRAJ Územní statistické jednotky NUTS 3. Jsou vymezeny výčtem okresů, které je 

tvoří. Název kraje je jednoznačný v ČR.
OKRES Územní statistické jednotky NUTS 4. Jsou vymezeny výčtem obcí, které je 

tvoří. Název okresu je jednoznačný v rámci kraje.
OBEC Územní statistické jednotky NUTS 5. Jsou vymezeny výčtem katastrálních 

území, které je tvoří. Za obce se považují i vojenské újezdy. Název je 
jednoznačný v rámci okresu. Obce se dělí na části obcí. Statutární města 
mohou být navíc rozdělena na městské části resp. městské obvody. Pro lepší 
orientaci může být v obci zaveden uliční systém.

ULICE Pojmenovaná veřejná prostranství (ulice, náměstí, parky). Slouží pro zvýšení 
orientace zvláště ve větších obcích. Název ulice je jednoznačný v rámci obce. 
Jedna ulice může procházet více částmi či více městskými částmi. Každá ulice 
má vlastní řadu čísel orientačních.

Tab. 1: Použité tabulky UIR-ADR

Přestože je možné používat pro ověření adres v registru UIR-ADR webové služby, 

nebylo této možnosti využito z důvodu nezávislosti aplikace na externích službách. Registr 

UIR-ADR existuje ve stejné databázi jako databáze ISPUU a je pravidelně aktualizován 

změnovými  soubory,  které  jsou  zveřejňovány na  webových stránkách  MPSV přibližně 

jednou týdně.

Následuje ukázka části aktualizačního souboru ve struktuře pro UIR-ADR 4.2.

0;UIR-ADR;4;4;2;687;01/09;19.03.2009-13:33:18
7;1;T000-62222;1=801127;2=505927;3=Pod Lukami;4=Pod Lukami;5=1
7;1;K_3100/385;1=801135;2=554782;3=Novákova;4=Novákova;5=1;6=03.03.2009
7;1;K_3100/385;1=801143;2=554782;3=Tauerova;4=Tauerova;5=1;6=03.03.2009
...

Záhlaví je ve formátu

kód záhlaví;UIR-ADR;formát;verze DB 1;verze DB 2;verze dat;verze UIR-ZSJ;čas  

uzavření.

Změnový příkaz má formát
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kód tabulky;kód operace;dokument;kód atributu = hodnota atributu;...
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5. Realizace řešení

V rámci realizace řešení je potřeba provést transformaci zdrojových dat do podoby 

dat  cílových.  Aplikace  bude  mít  obecné  rozhraní  pro  možnost  vazby na  jiné  IS  nebo 

aplikace.  Dále  je  nezbytně  důležité  vytvořit  prostředí  pro  bezpečný  provoz  aplikace 

a aplikaci  odpovídajícím způsobem zabezpečit  proti  různým typům útoků.  Zapomenuto 

není ani na definici požadavků na provoz aplikace. Časově náročnější je i vytvoření GUI 

aplikace, a to jak pro uživatele tak pro administrátora aplikace.

5.1 Zdrojová data

Použité zdroje dat lze rozdělit na registr UIR-ADR a ostatní zdroje dat.

5.1.1 Územně identifikační registr adres

Registr  [21]  byl  vybudován  v letech  1997 - 1999  za  spolupráce  obecních  úřadů, 

Ministerstva  pro  místní  rozvoj,  Ministerstva  vnitra,  Českého  úřadu  zeměměřického 

a katastrálního, Českého statistického úřadu a České pošty. Registr byl původně určen pro 

potřeby  informačních  systémů  MPSV.  Po  svém  dokončení  byl  uvolněn  i pro  ostatní 

zájemce a rychle se rozšířil mezi desítky uživatelů ze státní správy i mimo ni.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s obecními úřady udržuje registr 

adres všech stavebních objektů, které mají číslo domovní. Adresy neobsahují žádné údaje 

o osobách ani organizacích. Česká pošta poskytuje pro adresy platná poštovní směrovací 

čísla. Registr je využíván pro potřeby státní sociální podpory a úřadů práce. Za spolupráce 

obcí jsou průběžně doplňovány chybějící adresy, zaznamenávány změny názvů, případně 

označeny zrušené stavební objekty. Používání registru zajišťuje jednotné a správné psaní 

názvů  a umožňuje  kontrolu  existence  adresy,  a tak  lze  zpřesnit  a zrychlit  doručování 

zásilek a zajistit další funkce závislé na přesné a platné adrese.

Jak  je  uvedeno  v Tab.  1 na  straně  21,  aplikace  má  vazbu  na  registr  UIR-ADR 

prostřednictvím identifikátorů  krajů,  okresů,  obcí  a ulic.  Tyto  identifikátory používá ve 

2009 23



Bc. Radek Dostál: Informační systém pasportních údajů o území

svých databázových tabulkách pro ukládání veškerých údajů o lokalizaci. Tím je zajištěno, 

že nebude docházet k logickým chybám ve smyslu použití neexistující ulice ve vybrané 

obci apod. Zároveň je možné podle uložených údajů o území bezproblémově vyhledávat 

potřebné  údaje  aniž  by  bylo  namístě  pochybovat  o úplnosti  výsledku  např.  z důvodu 

překlepu při vkládání údajů.

5.1.2 Ostatní zdroje dat

Mezi  ostatní  zdroje  dat  patří  zejména vrstva  katastrálních  území  v podobě ESRI 

Shapefile a číselníky v podobě tabulek ve formátu XLS.

Formát  ESRI  Shapefile  je  otevřený formát  (formát  s volně  dostupnou strukturou 

a jejím  popisem)  s velmi  kvalitní  dokumentací,  vyvinutý  firmou  ESRI,  Inc.  Každá 

vektorová vrstva se skládá ze tří souborů:

• SHP je hlavní soubor,

• SHX je indexový soubor,

• DBF je dBASE tabulka obsahující atributová data.

Právě uvedená dBASE tabulka posloužila jako zdroj všech katastrálních území.

Mezi zdroje dat v podobě tabulek XLS patří

• číselník tematických tříd údajů,

• číselníky územně analytických podkladů,

• číselníky témat, podtémat a jevů.

5.2 Cílová data

Cílem bylo importovat všechna data uvedená v odstavci 5.1.2 Ostatní zdroje dat na 

straně  24 do připravených databázových tabulek. V rámci předzpracování bylo zapotřebí 

provést u číselníků konverzi dat ze znakové sady Windows-1250 do znakové sady, kterou 

používá databáze.
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5.3 Vazby na jiné IS nebo aplikace

Díky  vazbě  na  registr  UIR-ADR  (použití  jednoznačných  identifikátorů  krajů, 

okresů, obcí a ulic) je možné aplikaci propojit s některou z volně dostupných mapových 

služeb.  Za  tímto  účelem  byla  zvolena  služba  Google  Maps  a aplikace  Google  Earth. 

S využitím těchto služeb lze v ISPUU velmi snadno zobrazit libovolnou lokalizaci na mapě 

prostřednictvím  webového  prohlížeče  nebo  aplikace  Google  Earth.  Tyto  mapy  jsou 

interaktivní, proto je možné s nimi dále pracovat.

5.3.1 Google Maps

Službu  Google  Maps  poskytuje  zdarma  společnost  Google.  Služba  umožňuje 

vyhledat firmy, zobrazit mapy a najít trasy. Dále je možné

• označit a uložit svá oblíbená místa na mapu,

• kreslit čáry a tvary pro zvýraznění cest a oblastí,

• přidat své vlastní texty, fotografie a videa,

• sdílet svou mapu s ostatními uživateli.

Navíc společnost Google dává k dispozici svou mapovou technologii v podobě Map 

Google  API.  Toto  rozhraní  určené  pro  programování  aplikací  umožňuje  využívat 

a rozšiřovat funkce map, tzn. používat je na firemních webových stránkách nebo dokonce 

vyvíjet nové služby postavené na informacích o lokalitě. Může jít např. o portály realitních 

či  cestovních kanceláří.  V České republice  takto  vznikly služby pro vyhledávání  realit, 

koncertů nebo fotogalerie.

5.3.2 Google Earth

Aplikace Google Earth je zeměpisný prohlížeč. Je určená k zobrazování, vytváření 

a sdílení interaktivních souborů, obsahujících informace vztahující se k určitým místům na 

Zemi. Pomocí aplikace lze prohlížet letecké i satelitní snímky, mapy, trojrozměrný terén, 

popisky  silnic  a ulic,  fotografie  a také  fotorealistické  budovy  z měst  po  celém  světě. 

Rovněž je možné vytvořit průlet nad předem definovanou trasou.
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Aplikace je k dispozici v desítkách jazykových lokalizací, a to zcela zdarma. Lze ji 

instalovat na operační systémy Linux, Mac OS X i Microsoft® Windows®.

5.3.3 Standardní formát pro výměnu informací - XML

XML je obecný značkovací jazyk, standardizovaný konsorciem W3C. Primárně je 

určen pro výměnu dat mezi aplikacemi. Jeho výhodami jsou zejména

• jednoduchost a otevřenost,

• možnost zpracování libovolným textovým editorem,

• nezávislost na platformě i použití specializovaného či proprietárního software,

• podpora mezinárodních znakových sad,

• snadná konverze do jiných formátů,

• automatická kontrola struktury dokumentu podle DTD nebo XSD.

Z aplikace  ISPUU  je  možné  provést  export  dat  pasportů  do  formátu  XML pro 

použití  v jiných  informačních  systémech  nebo  aplikacích.  Rovněž  je  k dispozici  XSD 

schema, popisující strukturu XML dokumentu.

5.3.4 Standardní formát pro reprezentaci dat na adresářovém serveru - LDIF

LDIF je standardní formát pro reprezentaci dat na LDAP serverech. Ty umožňují 

export a import dat v tomto formátu. Všechna data, která mají v ISPUU povahu adresního 

kontaktu  lze  exportovat  do  formátu  LDIF.  Soubor  LDIF  je  mj.  možné  importovat  do 

poštovního klienta Mozilla Thunderbird nebo použít mezi kontakty služby GMail.

5.3.5 Vizitka vCard

vCard  je  formát  pro  výměnu  elektronických  vizitek.  Aplikace  umožňuje 

vyexportovat  do  tohoto  formátu  všechna  data,  která  mají  povahu  adresního  kontaktu. 

Získaný soubor je pak možné importovat mezi kontakty do aplikací podporujících tento 

formát, jednou z nich je Microsoft® Office Outlook®.
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5.3.6 Mikroformáty

Mikroformátem je nazýván způsob, jak do webových stránek vkládat tzv. strojově 

čitelné informace, a to s využitím možností, které nabízí stávající verze HTML a XHTML.

Význam  např.  adresních  údajů  uvedených  v patičce  webové  stránky  je  člověku 

jasný.  Totéž  ale  neplatí  pro  počítače.  Počítač  chápe  adresní  údaj  jako  bezvýznamnou 

množinu  informací.  A právě  mikroformáty  jsou  informace  o informacích,  tedy 

metainformace, které dávají informacím určitý význam.

Mikroformáty se do webové stránky integrují  velice snadno, a to prostřednictvím 

předem daných identifikátorů tříd v CSS. Mikroformáty samy o sobě neříkají nic o tom, 

jakým  způsobem  mají  být  informace  na  webové  stránce  zobrazeny.  Mezi  nejběžnější 

mikroformáty patří

• hCard (pro vizitky vCard),

• hCalendar (pro události),

• hAtom (pro syndikaci obsahu webu),

• XFN (pro vztahy v rámci sociálních sítí).

Příklad použití mikroformátu hCard pro adresní údaje:

<div class="vcard">
  <div class="fn org">Moravskoslezský kraj – Krajský úřad</div>
  <div class="adr">
    <div class="street-address">28. října 117</div>
    <span class="postal-code">702 18</span>,
    <span class="locality">Ostrava</span>
    <div class="country-name">Česká republika</div>
  </div>
</div>

Jak tedy webové prohlížeče mikroformáty zpracovávají? To záleží  na tom, jak je 

podpora  mikroformátů  v tom  kterém  webovém  prohlížeči  implementována.  Existuje 
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rozšíření s názvem Operator pro webový prohlížeč Mozilla Firefox. Pokud webová stránka 

používá  mikroformáty,  zpřístupní  se  konkrétní  informace  v panelu  nástrojů  tohoto 

rozšíření. Následující obrázek ukazuje panel nástrojů rozšíření Operator při použití HTML 

kódu uvedeného výše.

Jak je patrné, v současné době (leden 2009) lze díky rozšíření Operator exportovat 

data do podoby souboru vCard nebo např. zobrazit polohu v některé z mnoha webových 

mapových služeb.

Příklad použití mikroformátu hCalendar pro události kalendáře vypadá takto:

<div class="vevent">
  <div class="news-date">
    <abbr class="dtstart" title="2009-02-05 07:00">5. 2. 2009</abbr>
  </div>
  <div class="summary hidden">Novinka (5. 2. 2009)</div>
  <span class="description">Verze 1.5.0, release 20090205. Podrobnosti 

v&nbsp;sekci Přehled změn.</span>
</div>

Následující  obrázek ukazuje  panel  nástrojů rozšíření  Operator  při  použití  HTML 

kódu uvedeného výše.
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5.4 Zabezpečení aplikace

Aplikace klade velký důraz na bezpečnost. Bylo potřeba ji naprogramovat tak, aby 

byla co nejvíce odolná proti nejrůznějším typům útoků, kterých v současné době neustále 

přibývá.

5.4.1 Protokol HTTPS

Základním předpokladem pro bezpečnou práci je použití protokolu HTTPS. Tento 

protokol je nadstavbou nad protokolem HTTP. Data, která jsou přenášena prostřednictvím 

protokolu HTTPS jsou šifrována prostřednictvím SSL nebo TLS. Protokol nezabrání tomu, 

že útočník je schopen odesílaná nebo přijímaná data odposlouchávat, ale tato data chrání 

šifrováním,  takže  pro  něj  nejsou  prakticky  použitelná.  Komunikace  prostřednictvím 

protokolu  HTTPS  probíhá  standardně  na  portu  443  a je  zapotřebí,  aby  server  měl 

k dispozici  vlastní  certifikát.  Ten  by  měl  být  vystavený  kvalifikovanou  certifikační 

autoritou.
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5.4.2 Útoky XSS

Cross-Site  Scripting  je  označení  pro  techniku,  pomocí  které  může  návštěvník 

webové stránky „propašovat“ část HTML kódu do stránky takovým způsobem, že tento 

kód je následně webovým prohlížečem vykonán. Kód lze většinou vložit na místo, kde to 

programátor nepředpokládal.

Na rozdíl od poměrně neškodného HTML kódu, kterým je možné pozměnit obsah 

stránky,  představuje mnohem větší  hrozbu injektování  kódu v JavaScriptu.  I když  tento 

skriptovací  jazyk,  vykonávaný  webovým  prohlížečem  na  straně  klienta,  nemůže 

přistupovat k pevnému disku, může škodit jiným způsobem.

Díky JavaScriptu lze tzv. ukrást „cookies“. „Cookies“ jsou malé textové soubory, 

uložené  na  počítači  klienta.  Soubory  obsahují  nejrůznější  informace,  často  se  jedná 

o identifikátory relací v rámci webových stránek, na které je uživatel přihlášen použitím 

svého uživatelského jména a hesla. Stejný identifikátor relace je na straně serveru. Podle 

jedinečnosti identifikátorů v čase server pozná s kým komunikuje. Jenže při troše snahy 

a pro útočníka příznivých podmínek ve webové aplikaci je možné identifikátor relace od 

klienta „ukrást“ a poté se „přihlásit“ pod identitou oběti, která pravděpodobně nic netuší.

Dalším příkladem, typickým na nezabezpečených diskuzních fórech, je akceptování 

vloženého  HTML  kódu,  resp.  javascriptového  kódu.  Jde  o to,  že  neošetřený  vstup  se 

ukládá do databáze a pak se zobrazuje na stránce jako příspěvek i ostatním návštěvníkům. 

V případě, kdy není vstup ošetřen a útočník vloží následující HTML kód

<img src="http://www.nejakastranka.cz/obrazek.jpg" />

pak při návštěvě stránky s novým příspěvkem dojde k zobrazení obrázku, který se 

fyzicky nachází na jiném serveru.

Pokud útočník vloží do formulářového pole pro příspěvek tento javascriptový kód

<script>
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  for (i = 0; i < 1000; i++)
    window.open("http://www.nejakastranka.cz/");
</script>

pak  při  každé  návštěvě  stránky  s diskuzí  dojde  k otevření  jednoho  tisíce  oken 

webového  prohlížeče,  což  bude  mít  s největší  pravděpodobností  za  následek  zahlcení 

systémových prostředků počítače.

Jaká je proti XSS obrana? Návštěvník webové stránky se může bránit  tak, že ve 

svém  prohlížeči  zakáže  spouštění  javascriptového  kódu.  Tím  ovšem  spoustě  stránek 

znemožní korektně fungovat, protože velké množství z nich JavaScript používá. Navíc je 

v dnešní  době  trendem  ve  vývoji  webových  aplikací  technologie  AJAX,  která  taktéž 

JavaScript  bezpodmínečně  potřebuje.  Je  tedy  potřeba  se  spolehnout  na  programátory 

webových aplikací a stránek. Ti by neměli zapomenout kontrolovat veškerá vstupní data, 

která přicházejí od klienta, na výskyt potenciálně nebezpečných znaků a v případě jejich 

nalezení se zachovat odpovídajícím způsobem. Např. v jazyku PHP je k dispozici funkce 

pro převod nebezpečných znaků na HTML entity nebo funkce, která si poradí se vstupními 

daty obsahujícími apostrofy nebo uvozovky.

Aplikace  ISPUU  převádí  všechny  potenciálně  nebezpečné  znaky  ve  vstupu  na 

HTML entity a účinně tak brání jejich následné interpretaci na webové stránce.

5.4.3 Útoky SQL injection

Za pojmem SQL injection se skrývá podvržení vstupních dat webovému a posléze 

databázovému serveru tak, aby jistým způsobem došlo k modifikaci výsledku SQL dotazu. 

Touto technikou může útočník

• získat přístup k citlivým údajům v databázi (uživatelská jména, hesla, e-maily, …),

• získat přístup k uživatelskému účtu administrátora webové aplikace,

• za určitých podmínek jednoduše smazat všechna data v databázových tabulkách.

Pokud v databázi existuje tabulka uživatelů users s touto strukturou
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Klíč Název sloupce Datový typ Význam
PK id Integer Identifikátor uživatele

username Varchar (32) Uživatelské jméno
passwd Varchar (64) Heslo

Tab. 2: Tabulka uživatelů

a ve webové aplikaci tento SQL dotaz

SELECT username, passwd FROM users WHERE id = {$id}

kde  $id  je  proměnná  obsahující  jednoznačný  identifikátor  uživatele  (celé  číslo), 

získaný jako vstup do skriptu, pak vstup ve tvaru

1 OR 1 = 1

způsobí vytvoření SQL dotazu v podobě

SELECT username, passwd FROM users WHERE id = 1 OR 1 = 1

Podmínka WHERE bude v tomto případě vždy pravdivá a SQL dotaz vrátí všechny 

záznamy z tabulky. Na programátorovi je, aby ošetřil situaci, kdy SQL dotaz vrací více než 

jeden záznam, když se očekává právě jeden záznam.

V praxi by se nemělo nikdy stát, aby byla hesla v databázi uložena v čitelné podobě. 

Vždy by měl být uložen pouze hash hesla, a to nejlépe ještě vypočítaný z hesla, které bylo 

tzv. osoleno. Princip solení hesel spočívá v přidání množiny znaků před heslo a případně 

i za  něj.  Následně  je  pak  z takto  vzniklého  řetězce  vypočítán  hash,  který  se  uloží  do 

databáze. Pokud se útočníkovi podaří tento hash ukrást, je prakticky nemožné, aby získal 

zpět původní heslo. Bohužel existují online databáze, kde jsou uloženy páry heslo – hash. 

Jednoduchým dotazem je pak možné podle hashe získat původní heslo. Princip solení hesel 

tomu zabraňuje. Aplikace ISPUU princip solení hesel používá.

5.5 Požadavky na provoz aplikace

Aplikace ISPUU byla vyvíjena a testována ve webových prohlížečích
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• Microsoft® Internet Explorer 6,

• Windows® Internet Explorer 7,

• Mozilla Firefox 2.x.x.x, 3.x.x,

• Google Chrome 0.2.x.x, 0.3.x.x, 1.0.x.x,

• Opera 9.2x, 9.5x, 9.6x,

• Safari 3.1.x.

Aplikace si během práce udržuje informaci o aktuálně přihlášeném uživateli. Proto 

je potřeba, aby použitý webový prohlížeč měl zapnutou podporu cookies.

Dále aplikace používá technologii AJAX. Vyžaduje tedy zapnutý JavaScript. Pokud 

tento  není  k dispozici,  je  aplikace  i přesto  schopná  plnohodnotného  provozu,  i když 

s menším uživatelským komfortem.

Vzhled aplikace je vytvořen s využitím kaskádových stylů. Všechny výše uvedené 

webové prohlížeče je podporují. I přesto je s aplikací možné pracovat i bez kaskádových 

stylů, nicméně uživatelský komfort práce je tímto značně snížen.

5.6 Grafické uživatelské rozhraní

Aplikace se řídí přílohou k vyhlášce č. 64/2008 Sb. Pravidla pro tvorbu přístupných 

webových stránek. Zejména klade důraz na pravidla [22]:

• „Pokud  to  charakter  webových  stránek  nevylučuje,  informace  sdělované  

prostřednictvím  skriptů,  objektů,  appletů,  kaskádových  stylů,  cookies  a jiných  

doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků 

a stránky musí být standardně ovladatelné.“

• „Navigace  musí  být  srozumitelná  a konzistentní  a na všech webových stránkách 

orgánu veřejné správy obdobná. Od ostatního obsahu webové stránky musí být  

zřetelně oddělena.“

• „Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) musí obsahovat odkaz na  

vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní webovou stránku.“

• „Každá webová stránka musí mít výstižný název odpovídající jejímu obsahu.“
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• „Každý formulářový prvek musí mít popisek vystihující požadovaný obsah.“

• „Pokud  uživatel  učiní  chybu  při  vyplňování  webového  formuláře,  musí  být  

k dispozici  informace  o tom,  ve  které  položce  je  chyba.  Pokud  to  charakter  

webového formuláře nevylučuje,  musí  být  k dispozici  rovněž informace,  jak tuto 

chybu odstranit.“

• „Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, musí mít vždy uvedenu počáteční  

a koncovou značku. Značky musí být správně zanořeny a nesmí docházet k jejich  

křížení.“

• „Ve zdrojovém kódu musí být určen hlavní jazyk obsahu webové stránky“.

5.6.1 Layout

Pro aplikaci byl  navržen dvousloupcový layout  se 

záhlavím  a zápatím,  s menu  vlevo  a hlavní  oblastí  ve 

zbývající ploše.

Layout je vytvořen pomocí HTML elementů  <div> 

a rozvržen  s využitím  kaskádových  stylů.  Pokud  nejsou 

kaskádové styly  ve webovém prohlížeči  zapnuté,  zobrazuje se obsah jednotlivých částí 

layoutu pod sebou v pořadí

• záhlaví,

• menu,

• hlavní oblast,

• zápatí.

5.6.2 Grafika

Veškeré grafické prvky a ikony byly vytvořeny nebo upraveny pomocí rastrového 

grafického editoru GIMP. Všechny ikony mají  transparentní  pozadí (formát  PNG), aby 

bylo v případě potřeby možné bez obtíží použít různé barvy pozadí plochy aplikace.
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5.6.3 Kaskádové styly

Vizuální  podoba  layoutu  a veškerých  grafických  prvků  tvořících  aplikaci,  je 

upravena pomocí kaskádových stylů. Díky tomu je výsledný HTML kód čistý a přehledný 

a je oddělena obsahová složka od složky grafické.

5.7 Praktické použití aplikace

Aby bylo možné aplikaci prakticky používat, je potřeba mít vytvořený uživatelský 

účet a přiřazenou roli. Základní funkce aplikace jsou popsány v následujících odstavcích.

5.7.1 Uživatelské role

Z požadavků na funkce aplikace vyplynulo, že je zapotřebí definování právě jedné 

uživatelské role u každého uživatelského účtu.

Nezapočítá-li  se  role  administrátora  aplikace,  lze  říci,  že  aplikace  nabízí  tři 

uživatelské role. Jedná se o role

• Kraj,

• ORP,

• Poskytovatel.

Na základě přiřazené uživatelské role má uživatel v rámci aplikace určitá oprávnění. 

Např.  Kraj nebo  ORP mohou  přijímat  pasporty,  Poskytovatel může  pasporty  pouze 

poskytovat.  Z uvedeného vyplývá,  že navigační  menu je pro každou roli  mírně  odlišné 

stejně jako přístup k určitým částem aplikace.

2009 35

Obr. 12: Schéma uživatelských rolí



Bc. Radek Dostál: Informační systém pasportních údajů o území

5.7.2 Základní funkce

Základními funkcemi, kterými aplikace disponuje, jsou

• tvorba nových pasportů,

• editace existujících pasportů,

• publikování pasportů,

• zpracování pasportů (Kraj, ORP),

• vyhledávání mezi pasporty,

• export pasportů do formátů PDF, XML a KML,

• prohlížení metadat pasportů,

• notifikační e-maily.

5.7.3 Aplikační menu a ostatní prvky hlavní stránky

Aplikační  menu  je  z převážné  části  stejné  pro  všechny 

uživatelské role, liší se pouze v několika položkách. Administrátor 

má navíc část Administrace.

Hlavní oblast na hlavní stránce obsahuje bloky. Blok Poslední 

přihlášení  zobrazuje  datum  a čas  posledního  přihlášení  uživatele 

k aplikaci a hypertextový odkaz vedoucí k historii přihlašování. Blok 

Pasporty uvádí souhrnný počet vlastních a přijatých pasportů. Blok 

Novinky obsahuje důležité informace pro všechny uživatele a blok 

Administrace,  určený  pouze  administrátorovi  aplikace,  uvádí 

souhrnný počet uživatelů a počet pasportů uložených v databázi.

Záhlaví  obsahuje  kromě  názvu  aplikace  také  informace 

o aktuálně  přihlášeném  uživateli  a hypertextový  odkaz  určený 

k odhlášení se z aplikace.

Zápatí  je  vyhrazeno  pro  zobrazení  informací  o autorských 

právech  a jeho  obsahem  jsou  i hypertextové  odkazy  vedoucí  na 

službu Validator organizace W3C.
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5.7.4 Profil uživatele

Každý uživatel si sám zodpovídá za aktuálnost identifikačních údajů. K dispozici je 

sekce Profil, která je určená pro změnu těchto údajů.

Obsah  položek  Kraj,  Obec  a Ulice  je  načten  z ÚIR-ADR.  Uplatňuje  se  zde 

technologie AJAX, kdy podle vybraného kraje je na pozadí načten seznam obcí a stejně tak 

podle vybrané obce i seznam ulic, pokud obec nějaké ulice má.
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5.7.5 Osobní nastavení

Díky jednoznačné identifikaci uživatele v aplikaci si každý uživatel může udržovat 

své vlastní nastavení aplikace. Jedná se o nastavení zobrazení počtu záznamů na stránku 

a o volbu, zda se mají podtrhávat hypertextové odkazy či nikoliv.

Samozřejmostí je možnost změny přístupového hesla k aplikaci.

5.7.6 Nový pasport

Každý uživatel, bez ohledu na svou roli, může vytvářet nové pasporty. Stejně jako 

v elektronickém bankovnictví existují vzory platebních příkazů, v ISPUU je možné použít 

pro vytvoření nového pasportu vzor již existujícího pasportu. Samozřejmostí je možnost 

vytvoření čistého pasportu. Jednotlivé části pasportu jsou logicky rozčleněny do záložek.

Po vyplnění povinných položek je možné přejít k dalším záložkám. I. oddíl obsahuje 

identifikační údaje poskytovatele a všechny položky jsou automaticky doplněny z profilu 

poskytovatele. Uživatel tak není zbytečně zatěžován vyplňováním stále stejných údajů a je 

tímto odstraněno riziko chyby, které by se mohl případně dopustit.
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Obr. 15: Hlavička nového pasportu
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Na uvedené identifikační údaje se aplikují mikroformáty, které jsou blíže popsány 

v odstavci 5.3.6 Mikroformáty na straně 27.

II. oddíl se dělí na další dvě části. Na Územní lokalizaci a Údaj o území.

V části Územní lokalizace opět dochází k uplatnění technologie AJAX. Tentokrát na 

obsah položek ORP a Katastrální území. Podle vybrané ORP je na pozadí načten seznam 

katastrálních území. Dvojic ORP – katastrální území je možné přidat libovolný počet.

Zdrojem  těchto  dvou  položek  je  vektorová  vrstva  katastrálních  území,  zmíněná 

v odstavci 5.1.2 Ostatní zdroje dat na straně 24.

Část Údaj o území je nejrozsáhlejší částí pasportu.
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Kromě základních údajů jako jsou název dokumentu, měřítko mapového podkladu 

nebo souřadnicový systém, obsahuje také oblast pro specifikaci metadat digitálních dat.

Jedná  se  o formáty  textové  části  (DOC,  HTML,  ODS,  ODT,  PDF,  TXT,  XLS), 

a grafické části, a to rastrové (JPG, PNG, TIFF, BMP, IMG, MrSID) a vektorové (SHP, 

DGN,  DWG, DXF,  PDF,  MDB).  Dále  o topologické  typy  (bod,  linie,  polygon)  a dále 

o média (papír, disketa, CD, DVD, e-mail, web).

Za předpokladu, že nebude potřeba pasport  ještě opravovat,  je možné jej  rovnou 

publikovat. To znamená poskytnout jej v elektronické podobě konkrétnímu subjektu. Před 

publikací  pasportu  proběhne  kontrola  všech  povinných  položek  pasportu.  V okamžiku 

publikace pasportu je příjemci automaticky odeslán notifikační e-mail.

5.7.7 Pasporty poskytovatele

Všechny pasporty konkrétního poskytovatele a jejich aktualizace, ať už publikované 

nebo doposud nepublikované, se nacházejí v části nazvané Moje pasporty.
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Obr. 17: II. oddíl pasportu, údaj o území, skupina Předání údaje o území
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Nad seznamem pasportů je formulář určený pro rychlé filtrování pasportů podle ID 

pasportu.  Prostřednictvím ikon v seznamu pasportů se lze  dostat  k metadatům pasportu 

(sloupec  Info),  exportovat  pasport  do  formátu  PDF  nebo  XML,  vytvořit  aktualizaci 

pasportu, exportovat elektronickou vizitku příjemce pasportu do formátu vCard nebo LDIF 

a díky službě Google Maps zobrazit lokalizaci příjemce na mapě (sloupec Mapa). Také lze 

polohu sídla příjemce zobrazit ve volně dostupné aplikaci Google Earth (sloupec Země).

Metadaty  pasportu  se  rozumí  datum  a čas  vytvoření  pasportu  a identifikace 

uživatele,  datum  a čas  poslední  změny  pasportu  a identifikace  uživatele,  datum  a čas 

publikace pasportu a identifikace uživatele a datum a čas zpracování pasportu ORP nebo 

krajem vč. identifikace uživatele, který pasport zpracoval.

Pro export pasportu do souboru PDF bylo využito volně dostupné knihovny pro PHP 

s názvem fPDF. K doplňkům se řadí XSD schema, které popisuje strukturu XML souboru, 

do něhož lze data pasportu taktéž exportovat.
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5.7.8 Zpracování pasportu

Příjemce pasportů má k dispozici mírně odlišný přehled pasportů než poskytovatel. 

Úlohou příjemce je pasport zpracovat. V rámci zpracování pasportu příjemce

• přiděluje tematickou třídu údajů,

• definuje témata, podtémata a jevy,

• vybírá územně analytické podklady.

Položky Téma, Podtéma a Jev používají k načítání svého obsahu technologii AJAX. 

Obsah položky se dynamicky mění podle vybrané položky ze seznamu nad ní.

5.7.9 Hledání pasportů

Aplikace  disponuje  rozhraním  pro  hledání  pasportů.  Lze  vyhledávat  jak  mezi 

vlastními tak mezi přijatými pasporty.
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Mezi vlastními pasporty lze vyhledávat podle položek

• Rok zaslání,

• Tematická třída údajů,

• Příznak publikace pasportu.

K hledání v přijatých pasportech slouží položky

• Téma,

• Podtéma,

• Jev,

• Část A – obce,

• Část B – kraje.

5.7.10 Export pasportu

Jak již bylo uvedeno, pasporty lze exportovat do formátů PDF, XML a KML.

5.7.10.1 Export do formátu PDF

Formát PDF je formát pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru na 

kterém  byly  pořízeny.  Tento  formát  zajišťuje,  že  se  libovolný  dokument  na  všech 

zařízeních zobrazí stejně. Je tedy určen především k tisku. Exportovaný PDF dokument 

odpovídá svou strukturou původnímu papírovému pasportu, jehož část je uvedena na Obr.

4: Část pasportu údaje o území na straně 15.

5.7.10.2 Export do formátu XML

Strukturu  XML  souboru  pro  pasport  popisuje  XSD  schema,  které  je  uvedeno 

v příloze. Následuje část XML souboru s pasportem.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<pasport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://81.91.216.92/dbpuu/xsd/pasport.xsd">
  <metadata>
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    <vytvoreno datum="2009-02-16" cas="13:55:00"/>
    <zmeneno datum="2009-02-16" cas="13:57:00"/>
    <publikovano datum="2009-02-16" cas="13:58:00"/>
    <generovano datum="2009-03-21" cas="09:26:50"/>
  </metadata>
  <hlavicka>
    <id>20100011050027001</id>
    <rok>2010</rok>
    <poradi>27</poradi>
    <aktualizace>1</aktualizace>
    <typ>pasport</typ>
    <trida kod="" vyznam=""/>
    <prijemce>Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, Odbor územního 

plánování</prijemce>
  </hlavicka>
  <oddil_1>
  ...
</pasport>

5.7.10.3 Export do formátu KML

KML je značkovací jazyk založený na XML. Soubor KML lze otevřít  v aplikaci 

Google Earth, která podle něj zobrazí konkrétní místa na Zemi.

Následující část KML souboru dokáže zobrazit sídlo poskytovatele údaje (Krajský 

úřad Moravskoslezského kraje) a tři ORP, kde se nacházejí vybraná katastrální území.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2" 
xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">
 <Document>
  <name>Lokalizace</name>
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  ...
  <Folder>
   <name>Sídlo poskytovatele údaje</name>
   <open>1</open>
   <Placemark>
    <name>Ostrava, 28. října 117, 702 18</name>
    <address>Ostrava, 28. října 117, 702 18</address>
    <styleUrl>#msn_ylw_pushpin</styleUrl>
   </Placemark>
  </Folder>
  <Folder>
   <name>Katastrální území (ORP)</name>
   <open>1</open>
   <Placemark>
    <name>Nový Bohumín (Bohumín)</name>
    <address>Nový Bohumín, Bohumín</address>
    <styleUrl>#msn_ylw_pushpin</styleUrl>
   </Placemark>
   <Placemark>
    <name>Lomnice u Rýmařova (Bruntál)</name>
    <address>Lomnice u Rýmařova, Bruntál</address>
    <styleUrl>#msn_ylw_pushpin</styleUrl>
   </Placemark>
   <Placemark>
    <name>Mistřovice (Český Těšín)</name>
    <address>Mistřovice, Český Těšín</address>
    <styleUrl>#msn_ylw_pushpin</styleUrl>
   </Placemark>
  </Folder>
 </Document>
</kml>
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V aplikaci  Google  Earth  je  podle  tohoto  KML  souboru  vytvořen  seznam  míst 

k zobrazení. Poklepáním na odkaz dojde k zobrazení vybraného místa na mapě.

5.8 Administrace aplikace

Administrátor aplikace má v rámci aplikace neomezená oprávnění. Mezi jeho úlohy 

patří zejména

• správa uživatelských účtů a rolí jednotlivých uživatelů,

• správa přístupů uživatelů do aplikace,

• správa novinek na hlavní stránce aplikace,

• vytváření a editace pasportů za poskytovatele,

• kontrola logu událostí,

• předávání hlášených chyb programátorovi aplikace.
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Administrátor  má  k dispozici  rozhraní  s přehledem  uživatelských  účtů,  kde  vidí 

základní údaje o uživatelských účtech (viz  Obr. 21: Přehled uživatelských účtů na straně 

47). Administrátor zavádí nové uživatele do aplikace, přiřazuje jim role a oprávnění.

Pro vytváření a editaci pasportů uživatelů disponuje administrátorská část podobným 

GUI jako mají sami poskytovatelé pro editaci pasportů. Tato část byla potřebná hlavně pro 

prvotní naplnění databáze pasporty,  které už Krajský úřad Moravskoslezského kraje má 

v analogové podobě.  Aby touto činností  nebyli  zatěžováni  samotní  poskytovatelé  údajů 

o území, může tuto činnost provést administrátor aplikace za poskytovatele.

Nedílnou  součástí  práce  administrátora  je  kontrola  logů  aplikačních  událostí. 

Aplikace může logovat dohromady pět kategorií (úrovní) aplikačních událostí. Jsou jimi

• DEBUG (ladicí informace),
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• INFO (události informačního charakteru),

• WARN (varování),

• ERROR (chyby),

• FATAL (fatální chyby).

V části aplikace nazvané Log událostí je možné se k těmto informacím dostat.

Jak  je  znázorněno  na  obrázku  níže,  může  administrátor  pomocí  filtru  úrovně 

logování  zobrazit  logy  podle  vybrané  kategorie  (úrovně).  Log  obsahuje  podrobné 

informace  o událostech  vč.  jména  skriptu  a čísla  řádku,  kde  přesně  k události  došlo. 

Výsledný seznam aplikačních událostí pak může exportovat do textového ASCII souboru.

2009 48
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Závěr

Cílem  této  práce  bylo  vytvořit  informační  systém  pasportních  údajů  o území 

v prostředí www.

Celý systém je provozován prostřednictvím webového serveru Apache,  relačního 

databázového systému Oracle na serveru s operačním systémem SuSE Linux Enterprise 

Server.  V rámci  zpracování  projektu  vznikla  webová  aplikace  napsaná  v jazyku  PHP 

a podporovaná  skriptováním  v jazyku  JavaScript.  Aplikace  využívá  technologii  AJAX 

(pokud  to  nastavení  klientova  webového  prohlížeče  umožní).  Aplikace  plně  vyhovuje 

standardům konsorcia W3C co se týká validity kódu XHTML a kaskádových stylů CSS 

verze 2.1.

Nasazením  tohoto  informačního  systému  do  praxe  se  podstatně  urychlilo 

a zefektivnilo  předávání  pasportů  údajů  o území  od  poskytovatelů  úřadům  obcí 

s rozšířenou  působností  a krajským  úřadům.  Rovněž  je  zajištěna  archivace  všech  dat. 

Evidence může být zpětně využívána pro kontrolu zaslaných dat. Došlo tak k modernizaci, 

zkvalitnění a zrychlení služby veřejné správy, což bylo jedním z cílů tohoto projektu.

Do budoucna je možné další rozšíření systému a taktéž se s ním i počítá. V úvahu 

připadá  např.  propojení  s registrem  UIR-ADR  až  na  úroveň  stavebních  objektů  nebo 

vytvoření nových funkcí, které vyplynou z praktického používání informačního systému.
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Přílohy

Příloha A: XSD schema pasportu

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="pasport">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="metadata">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="vytvoreno">
        <xs:complexType>
         <xs:attribute name="datum" type="xs:date" use="required" />
         <xs:attribute name="cas" type="xs:time" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="zmeneno">
        <xs:complexType>
         <xs:attribute name="datum" type="xs:date" />
         <xs:attribute name="cas" type="xs:time" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="publikovano">
        <xs:complexType>
         <xs:attribute name="datum" type="xs:date" use="required" />
         <xs:attribute name="cas" type="xs:time" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="generovano">
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        <xs:complexType>
         <xs:attribute name="datum" type="xs:date" use="required" />
         <xs:attribute name="cas" type="xs:time" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="hlavicka">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="id" type="xs:unsignedLong" />
       <xs:element name="rok" type="xs:gYear" />
       <xs:element name="poradi" type="xs:unsignedShort" />
       <xs:element name="aktualizace" type="xs:unsignedShort" />
       <xs:element name="typ" type="xs:string" />
       <xs:element name="trida">
        <xs:complexType>
         <xs:attribute name="kod" type="xs:string" />
         <xs:attribute name="vyznam" type="xs:string" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="prijemce" type="xs:string" />
       <xs:element name="temata_podtemata_jevy" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="tpj" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           <xs:complexType>
            <xs:attribute name="tema" type="xs:string" />
            <xs:attribute name="podtema" type="xs:string" />
            <xs:attribute name="jev" type="xs:string" />
           </xs:complexType>
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          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="uzemne_analyticke_podklady" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="cast_a_obec">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="uap">
              <xs:complexType>
               <xs:attribute name="jev" type="xs:string" />
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="cast_b_kraj">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="uap">
              <xs:complexType>
               <xs:attribute name="jev" type="xs:string" />
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
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      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="oddil_1">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="poskytovatel" type="xs:string" />
       <xs:element name="ic" type="xs:unsignedInt" />
       <xs:element name="sidlo">
        <xs:complexType>
         <xs:attribute name="obec" type="xs:string" use="required" />
         <xs:attribute name="psc" type="xs:unsignedInt" use="required" />
         <xs:attribute name="ulice" type="xs:string" />
         <xs:attribute name="cp" type="xs:string" use="required" />
         <xs:attribute name="cor" type="xs:string" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="kontakt">
        <xs:complexType>
         <xs:attribute name="telefon" type="xs:string" />
         <xs:attribute name="email" type="xs:string" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="oddil_2">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="udaj_popis" type="xs:string" />
       <xs:element name="udaj_vznik">
        <xs:complexType>
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         <xs:attribute name="pravni_predpis" type="xs:string" />
         <xs:attribute name="ze_dne" type="xs:date" use="optional" />
         <xs:attribute name="vydal" type="xs:string" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="uzemni_lokalizace">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="lokalizace" maxOccurs="unbounded">
           <xs:complexType>
            <xs:attribute name="cely_kraj" type="xs:boolean" use="required" />
            <xs:attribute name="orp_nazev" type="xs:string" />
            <xs:attribute name="orp_id" type="xs:unsignedShort" />
            <xs:attribute name="ku_nazev" type="xs:string" />
            <xs:attribute name="ku_id" type="xs:unsignedInt" />
            <xs:attribute name="cisla_parcelni" type="xs:string" />
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="predani">
        <xs:complexType>
         <xs:attribute name="nazev_dokumentu" type="xs:string" />
         <xs:attribute name="datum_zpracovani" type="xs:date" use="optional" />
         <xs:attribute name="svazek_list" type="xs:string" />
         <xs:attribute name="nosic" type="xs:unsignedShort" />
         <xs:attribute name="meritko" type="xs:string" />
         <xs:attribute name="ss" type="xs:string" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="metadata_digitalnich_dat">
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        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="formaty_textove">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="format" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="formaty_graficke">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="format" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="typy_topologicke">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="media">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="medium" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="datovy_model" type="xs:string" />
         </xs:sequence>
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        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="oddil_3">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="vyjadreni" type="xs:string" />
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>
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