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Anotace 

Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému pro malé 

obecní úřady, firmy, či organizace. Cílem je vytvořit nízko - nákladové řešení, které bude po 

technické stránce vyuţívat svobodný software a pro obsluhu osoby stávajícího obsazení 

obecního úřadu, firmy či organizace. 

V projektu byly definovány úkoly, pro které obec geodata pouţívá a poţadavky, které na 

vytvářený systém má. Tyto poţadavky pak byly základem při vývoji architektury celého 

systému. Z nabídky svobodného software byly pro systém vybrány nejvhodnější a nejlépe 

spolupracující programy. Popis instalace a konfigurace těchto programů byl proveden tak, aby 

je zvádla zopakovat i osoba se základními znalostmi o funkci počítače. Pro nejobtíţnější část 

konfigurace byl v této práci napsán skript, který tento problém částečně řeší.   

Pro osoby, které budou systém obsluhovat, byla vytvořena metodika, která je seznámí se 

základními principy fungování GIS, naučí efektivně pracovat se systémem, editovat vrstvy i 

atributy a umoţní jim tak plnou správu vytvořeného systému.   

Klíčová slova: MS4W, GIS, MapServer, QuantumGIS, PostgreSQL, CGI, mapfile, 

obecní úřad, template, Apache, šablona, mapový server 

 

Summary 

The thesis deals with the development of geographical information system, which is 

intended for small municipal offices, firms or organisations. The aim of the work is 

creation of low cost solution, which will use freeware (technical aspect) and  staff of 

municipal offices, firms or organisations (personal aspect). 

The problems and requirements of municipality in the sphere of geodata and created 

system were defined. On the base of these requirements  the architecture of whole system 

was developed. Optimal and best cooperative freeware programs for this system have been 

chosen. Instalation and configuration description of these programs was worked up simply. 

With help of this description the person with basic knowledge in PC functions is able to 

repeat the instalation and configuration of these programs. The work contains the script 

solving the most difficult part of configuration. 

Methodology for staff of orientation in GIS function principles, effective working 

with system, editation of labels and attributes was developed. The methodology enables 

them full administration of created system. 

Key words: MS4W, GIS, MapServer, QuantumGIS, PostgreSQL, CGI, mapfile, 

municipal office, template, Apache, map server 
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Seznam pouţitých zkratek 

České zkratky  

ČUZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

MINIS Minimální standard pro digitální zpracování ÚP měst a obcí  

S-JTSK Systém Jednotné Trigonometrické Sítě Katastrální 

DMG ÚAP Datový model pro digit. zpracování územně analytických podkladů 

RURÚ Rozbor udrţitelného rozvoje území 

ÚP Územní plán 

USES Územní systém ekologické stability 

Cizojazyčné zkratky  

ArcGIS Is an integrated collection of GIS software products 

ArcGIS Server Complete and Integrated Server-Based GIS 

ArcSDE ESRI Spatial Database Engine 

CAD Computer-aided design 

CGI Common  Gateway Interface 

EIA Environmental Impact Assessment 

EPGS European Petroleum Survey Group 

FAT (32) File Allocation Table 

GDAL Geospatial Data Abstraction Library 

GET Předávání dat skriptu z formuláře formou parametrů (metoda GET) 

GIS Geographic Information System 

GIT Geographic Information Technology 

GML Geography Markup Language 

GPS Global Positioning System 

GNU/GPL GNU General Public License - obecná veřejná licence 

IDB Informix Data Blade 

HTTP(d) Hyper Text Transfer Protocol (daemon) 

MS4W MapServer for Window
 

MySQL Databázový systém vytvořený švédskou firmou MySQL AB
 

NTFS File system of Windows NT
 

OGC Open Geospatial Consortium, Inc.
® 

OGR Simple Feature Library (knihovna vektorových formátů) 

OSGeo  Open Source Geospatial Foundation 

PROJ Cartographic Projections Library 

QGIS QuantumGIS  

SQL Structured Query Language 

SWM Static Web mapping 

UseCase Diagram uţití 

URL Uniform Resource Locator 

UMN University of Minnesota 

WEB  (WWW) WorldWideWeb 

WFS Web Feature Service 

WMS Web Map Service 

WGS84 World Geodetic System 84 

XML Extensible Markup Language 
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ÚVOD 

Jiţ v pravěku si člověk začal uvědomovat a zkoumat prostor kolem sebe. Byly to jen 

malé krůčky poznávání, ale tento fakt mu přinesl velké taktické výhody v lovu, boji i 

v zachování jeho rodu. Uţ tenkrát si uvědomil, ţe poznávání prostoru, ve kterém ţije, je 

velmi důleţité a tento moudrý přístup přetrval aţ dodnes.  

V současnosti se poznávání prostoru, ve kterém ţijeme, věnuje hned několik 

vědeckých disciplín a nepopisují jiţ jen své blízké okolí, ale zkoumají planetu jako celek a 

to jak z pohledu vnitřního, tedy fyzikálně-chemického, tak i vnějšího, tedy rozloţení 

objektů a prvků na povrchu planety, jejich zařazení a umístění z pohledu planety, sluneční 

soustavy a Galaxie Mléčné dráhy. 

Dostupnost a popularizace takto zjištěných dat byla dříve značně problematická, 

avšak s rozvojem internetu se situace začala významně zlepšovat. Největší zásluhu na tom 

má nově a prudce se rozvíjející obor s názvem Geoinformatika (dále jen GIS). Tyto GIS 

technologie umoţňují uţivatelům internetu poznávat svoji planetu v takové míře, která 

doposud nebyla moţná.  Na internetu je moţné se připojit na portály (servery) 

s databázemi o celé planetě jako například < http://earth.google.com/ > nebo 

< http://worldwind.arc.nasa.gov/ >, systémy je moţno pouţívat po instalaci zdarma 

distribuovaného prohlíţeče. 

 V lokálních měřítcích jsou to například systémy Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního (ČÚZK) < http://geoportal.cuzk.cz/ >, městských úřadů například Hradce 

Králové < http://mapserver.mmhk.cz/ >, Pardubic < http://www.pardubickykraj.cz/ > a 

dalších.  

Limity tohoto poznávání jsou dané hlavně penězi, kterými je třeba zaplatit za data i 

software na jejich prezentaci. Obecně pak platí, ţe čím je finanční rozpočet budoucího 

distributora těchto dat menší, tím větší má pak problém se sestavením systému. V současné 

době mají tento problém hlavně malé obecní úřady, menší firmy a jedinci, kteří by rádi 

prezentovali své okolí (své katastry), svoji provozovnu nebo například jen pěší turistické 

trasy, zajímavosti a cyklotrasy, na internetu a nemají peníze na komerční software, který 

by se touto problematikou zabýval. Určité řešení se nabízí v operačním systému Linux, ale 

obecní úřady i většina malých firem fungují na operačním systému Windows. 

Projekt popisovaný v této diplomové práci je pokusem o zlepšení současného. Snaţí 

se o vytvoření systému, sloţeného ze svobodného software s některou z licencí GNU/GPL 

a tedy s moţností bezplatného pouţívání. 

Vzniku projektu předcházel průzkum v okolí dostupných malých serverů obcí a 

firem. Při tomto průzkumu bylo zjištěno, ţe jen poměrně malý počet obci i firem má na 

svých stránkách nějakou prostorovou informaci, přibliţující její katastrální území nebo 

http://earth.google.com/
http://www.par/
http://www.par/
http://geoportal.cuzk.cz/
http://mapserver.mmhk.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/
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firemní zastoupení v interaktivní podobě. Pokud tam tato informace byla pak zpravidla 

zprostředkovaná komerční firmou specializující se na tyto sluţby. Většina menších 

obecních úřadů a firem měla ale na svých stránkách, jen pasivní obrázkové informace, 

tvořené v nejlepším případě několika méně či více zdařilými pozemními fotografiemi ulic, 

případně pohledů na obec z nějakého vyvýšeného místa (v nejlepším případě z letadla).  

Takto prezentované výstupy však mají jen velmi malou vypovídací hodnotu, nehledě 

na jejich aktuálnost. Informace, kterou takto uţivatel (návštěvník) získá, je jen velmi 

povrchní, v závislosti na kvalitě fotografie a naprosto nedostatečná k moţným investičním, 

obchodním, či jen turistickým záměrům.  

Také pro obec i firmy je tento stav značně nevýhodný, neboť přicházejí o moţné 

investory, turisty i obchodníky, kteří by mohli přinést vítaný zisk a tím zlepšit ţivotní 

úroveň obyvatel celé obce. Vhodně vytvořené, popsané a srozumitelné mapy na webových 

stránkách obcí, by se mohly stát pomyslnými dveřmi pro jejich okolí. Téměř všechna větší 

města uţ tuto politiku pochopila a na jejich magistrátech zpravidla fungují skupiny 

odborníků, které se profesionálně zabývají GIS technologiemi a jejich výstupy vhodně 

lákají k návštěvě památek, rekreačních míst, hotelů restaurací, pomáhají při hledání 

státních institucí, nemocnic a tak podobně. Někdy jsou tyto výstupy doplněné i o modely 

budov nebo komplexu státních institucí, úřadů a památkových děl, coţ umoţňuje 

potenciálnímu návštěvníkovi lépe se v těchto prostorách orientovat a pohybovat. U 

menších firem je to potom navigace do jejich provozoven či obchodních míst, zpravidla 

spojená s prezentací o nabízeném sortimentu zboţí.  

Malé obce a firmy však nemají finance, ani v GIT vzdělané odborníky k řešení 

tohoto problému. Proto se tento projekt pokusí najít řešení, s vyuţitím daného lidského 

potenciálu a svobodného software. 
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1 Návrh pro obec Opatovice nad Labem  

 

Obec Opatovice nad Labem byla zaloţena v roce 1073 a je součástí Pardubického 

kraje. Leţí na 50°8’52’’ severní šířky a 15°47’21’’ východní délky, ve výšce 225m nad 

mořem.  Katastrální rozloha obce je 14 km
2
. Obec má v současnosti více jak 2800 obyvatel 

a je jednou ze střediskových obcí v mikroregionu „Sdruţení obcí pod Kunětickou horou“.  

Dne 26.10.2007 bylo vyvoláno první setkání s panem starostou Ing. Pavlem 

Kohoutem a jednalo se o moţnostech geografické prezentace naší obce na internetových 

stránkách. Problematika pana starostu zaujala a následně došlo k dalším jednáním, 

z kterých vyplynulo, ţe do budoucna určité řešení potřebují, ale prozatím není jasné jaké.  

Obec se jiţ několikrát pokoušela o zavedení některého z komerčních systémů, 

dodávaných většími či menšími firmami. Řešení ale vţdy selhalo a to většinou jiţ ve fázi 

návrhu finanční kalkulace. Odhady nákladů na zřízení malého mapového serveru, bez 

podpory, se pohybovaly od 150 000 Kč do 1 000 000 Kč. Částky, které firmy v návrzích 

předkládaly, byly pro obec neakceptovatelné. Osloveny tedy byly i menší firmy, z kterých 

se nejdále dostala firma Geodezie-Topos a.s. se svým produktem Gramis. Tento produkt 

umoţňoval částečnou editaci digitální mapy, ale problém byl s vhodným návodem pro 

obsluhu a případným zaškolením. Je nutné si uvědomit, ţe na obecním úřadě produkt 

spravovaly sekretářky, tedy osoby s naprosto nevyhovujícím vzděláním. Proto dodaný 

několikasetstránkový manuál, určený pro osoby s patřičným vzděláním se u těchto osob 

naprosto minuly účinkem. Takovéto manuály či návody jsou však standardem u většiny 

komerčních produktů. Gramis navíc neumoţňoval prezentaci geodat obce na obecních 

stránkách, ani správu geodat a atributů v databázi. Navíc komunikace s dodavatelem vázla, 

aţ se od pouţívání tohoto produktu ustoupilo. Produkt měl být pouţíván hlavně pro přesné 

označení objektů (starým i novým číslováním) přehlednost místa a pro představu o 

moţnostech územního plánování. Hlavními nevýhodami takto spravovaných geodat byla 

malá pruţnost v aktualizacích, zobrazování pouze na jednom počítači (kde byl program 

nainstalován), nekomplexnost řešení. Dalším problémem byla neschopnost připravit pro 

tyto neznalé osoby takový návod, který by je naváděl krok po kroku, jak mají postupovat, 

osvětloval, proč se daná věc dělá takovým způsobem a dokázal by řídit jejich činnost tak, 

aby s dodaným programem pracovali co nejefektivněji. Bohuţel takovéto návody se 

neposkytují téměř k ţádnému komerčnímu software, protoţe se očekává, ţe s nimi budou 

pracovat lidé znalí, kteří navíc budou vysláni na rozsáhlá školení. Drahý software, navíc 

náklady se školením a placenou podporou staví obce do pozice nesolventních partnerů 

s nedostatečně vzdělaným personálem. U obcí však ve výhledu není předpoklad, ţe by se 

personální či finanční stránka do budoucna o tolik změnila, je tedy otázkou zda by neměl 

být změněn přístup odborníků k danému problému.  
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Pokud se podíváme na finanční politiku firem spojenou s nasazením komerčního 

software, vyškolením obsluhy, placením podpory a tak dále z větší perspektivy, vyvstane 

otázka, zda by se tento poměrně výnosný byznys nemohl stát pro firmy i svazujícím 

nedostatkem. Klíčem by se mohl stát svobodný software. Důleţitým by byl výběr 

vhodných programů, vyřešení jejich spolupráce, ale především metodika, která dokáţe i 

neznalým osobám přiblíţit problematiku natolik, ţe ji budou umět uchopit a pracovat s ní. 

Nelze si ovšem namlouvat, ţe z těchto lidí lze udělat odborníky to v ţádném případě. Lze 

se ale pokusit vytvořit před nimi cestu, právě pomocí návodů pro jednotlivé programy, 

která jim ukáţe jak s nástroji efektivně pracovat. Z kompletu takto vytvořených návodů 

pak vznikne metodika pro ovládání alespoň větší části systému. 

Tato vize byla panu starostovi představena i s návrhem, ţe se projekt této diplomové 

práce pokusí vyřešit problém, jak po stránce programového vybavení, tak po stránce 

lidské, tedy dostatečně jednoduchého výstiţného návodu, který osoby zaujme. V rámci 

vývoje návodu budou řešeny a doporučeny některé techniky z GIS, o kterých není vhodné 

nechávat rozhodovat osoby neznalé. Projekt se bude snaţit přiblíţit GIS obcím, a pokud se 

podaří udrţet rychlost vývoje, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších obcí.  

Pan starosta s tímto projektem souhlasil a přislíbil ze strany obce určitou podporu.  

Projekt bude zaloţen na svobodném software (dostupném v některé z volných licencí 

GNU/GPL, MIT, BSD více o licencích zde < http://www.opensource.org/licenses >) a 

tvořen bude několika spolupracujícími programy. Celý takto vytvořený systém bude mít 

v tomto projektu pracovní název „Mapserverový systém“. 

 

http://www.opensource.org/licenses
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2 Úkoly s geodaty, které obec zpracovává a jejich legislativa 

Úkoly, které obec zpracovává, je moţné rozdělit do dvou kategorií. První kategorií 

jsou úkoly, které obce musí plnit, protoţe jí to nařizuje zákon. Druhou kategorií jsou úkoly, 

které správa obce vyţaduje pro svoji činnost a dále pak pro poskytování sluţeb občanům. 

2.1 Územní plán 

Do první kategorie patří jediný, avšak pro obec nejdůleţitější úkol, kterým je územní 

plán. Tento úkol ukládá obcím stavební zákon č. 183/2006 Sb. [18]. Tímto zákonem o 

územním plánování a stavebním řádu, nabývajícím účinnosti dne 1. ledna 2007, došlo 

k úpravě pravomoci soustavy orgánů územního plánování, respektive ke změně postavení 

těchto orgánů v celém procesu územního plánování a obce začaly přebírat některé úkoly, 

které dříve vykonávat nemusely. V zákonu jsou tyto úkoly uvedeny v §5 odstavce 1 a 6.  

S územním plánováním úzce souvisí územně analytické podklady (ÚAP), které 

pořizují krajské úřady pro celá území obcí s rozšířenou působností či měst. ÚAP 

vyhodnocují stav a vývoj území, jeho hodnotu a omezení změn v území z důvodu ochrany 

veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů, nebo z vlastností území. ÚAP tak 

obsahují například zóny chráněných krajinných oblastí, oblasti se zhoršenou kvalitou 

ovzduší, ţelezniční koridory, komunikace a další. Jsou ale i další podklady, které souvisí 

s tvorbou územního plánu. Těmito podklady jsou EIA (Environmental Impact Assessment) 

posuzování vlivu na ţivotní prostředí a USES (územní systém ekologické stability), které 

pak doplňují ÚAP. Územní plán (ÚP) pak stanoví základní koncepci rozvoje území obce. 

Z ÚAP, EIA, USES vychází ÚP, který především s ÚAP musí být v souladu. ÚP potom 

slouţí jako podklad pro rozhodování v obci. Nová data, vzniklá při rozhodování obce se 

zakreslí do ÚP a tyto změny je nutno zpětně promítnout do ÚAP, pokud se ho týkají.   

ÚAP pořizuje krajský úřad pro svůj správní obvod. Studie EIA a USE si pořizují 

magistráty a obce pro tvorbu ÚP, které musí pořizovat všechny obec a města.  

Pro územně analytické podklady byla celostátně vypracována metodika logického 

datového modelu, který udává, jak a v jaké formě mají být data na krajích spravována. 

Metodika se nazývá DMG ÚAP verze 3.0 2008/08 - Datový model pro digitální zpracování 

sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS a jasně popisuje, jak data vytvářet a 

ukládat, více zde < http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3749&category= >.  

Do oblasti územně analytických podkladů náleţí také Rozbor udržitelného rozvoje 

území (RURÚ - kompletní rozbor lokality s vyhodnocením vyváţenosti vztahu územních 

podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, hospodářský rozvoj a soudrţnost společenství 

obyvatel území), jehoţ součástí je tzv. SWOT analýza, která definuje řešené území 

z hlediska jeho silných a slabých stránek.  

http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3749&category
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Pro tvorbu územních plánů však zatím zcela jasná metodika nevznikla a 

v současnosti je ještě tolerováno předávání ve výkresových podkladech, které jsou 

digitalizovány. Z metodik však jasně vyplývá, ţe se počítá především s předáváním 

v aplikacích GIS (i CAD se postupně opouští) a to ve formátu  ShapeFile (SHP), který je 

dnes v odborných kruzích povaţován za neoficiální výměnný standard pro vektorová 

geodata, vycházející z historického hlediska rozšíření software firmy ESRI na městských a 

krajských úřadech. 

Kraje Pardubický, Královéhradecký, Vysočina a Středočeský mají jiţ zpracovanou 

metodika nazvanou MINIS - minimální standard pro digitální zpracování ÚP měst a obcí v 

GIS (aktualizovaná verze 2. červen 2009), kterou lze nalézt téţ na výše uvedené adrese 

Pardubického kraje. Metodika MINIS vychází z obecné metodiky ÚAP, je zjednodušena a 

upravena. Výhodou stejných vrstev v  ÚP a ÚAP je, ţe při zpětném procesu přenosu nově 

vzniklých skutečností z ÚP jsou data ve stejných formátech a tedy lépe zpracovatelná.   

V metodice ÚAP jsou jasně rozpracovány a popsány všechny náleţitosti, které musí 

vytvářené vrstvy splňovat. Jasně jsou definovány označení jevů, barva, styl, atributy těchto 

jevů, označování atributů, domény a tak dále. Datový model definuje 119 jevů, z kterých 

kaţdý můţe mít jednu a více vrstev pro Územně analytické podklady obcí a dalších 37 

jevů, opět kaţdý můţe mít jednu a více vrstev pro Územně analytické podklady kraje.  Pro 

ulehčení práce zpracovatelů a také pro jednotnost vrstev a atributů byl  na výše uvedených 

stránkách vystaven soubor prázdných zaloţených vrstev pro jednotlivá odvětví. Těchto 

odvětví je 16 a jsou jimi doprava, energetika, geologie, krize, lázně, odpady, ovzduší, 

památky, příroda, půdní lesní fond, rekreace, různé, spoje, statistika, urbanismus, voda. 

Zástupci těchto oborů jsou také jejich garanty. V těchto 16 odvětvích je připraveno přes 

300 vrstev i s náleţitě přidělenými atributy a grafikou, coţ je pro zpracovatele velmi 

výhodné, protoţe můţe na vrstvách hned začít pracovat a nezdrţovat se jejich zakládáním. 

Přesto si vyhotovitel musí velmi dobře prostudovat manuál, protoţe jevy a atributy jsou 

tvořeny ve zkratkách a vyplňování tedy můţe přinést potíţe, pokud se nepostupuje přesně 

dle manuálu. Navíc objekty, které se zakreslují a popisují atributy, jsou většinou přesně 

definované pro dané odvětví, jako sledovaná veličina, buď resortní úpravou předpisů, 

vyhláškou, nařízením či zákonem, tak ţe nelze tyto objekty svévolně měnit ani jim 

přisuzovat jiný význam, coţ znamená nastudovat v některých případech i tyto vyhlášky či 

zákony.  

Zákon tedy předpokládá zpracování územních plánů a to i obcemi bez rozšířené 

působnosti, na které byla tato pravomoc delegována. Ve většině případů nemají obce na 

zpracování tohoto úkolu dostatečné kapacity jak po odborné tak materiální stránce. V §6 

odstavci 2 zákon č. 183/2006 Sb., dostávají však obce moţnost poţádat o toto zpracování 

obec s rozšířenou působností nebo město, na základě veřejnoprávní smlouvy. Tento výklad 

pak ve skutečnosti zapojuje do procesu tři subjekty, které se podílí na vypracování 
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územního plánu. Obec se v takto nastaveném procesu stává zadavatelem, navrhovatelem a 

posuzovatelem, Obec s rozšířenou působností či magistrát města se stává zpracovatelem a 

oslovená soukromá firma zhotovitelem. V případě obce Opatovice nad Labem se 

zpracovatelem stal Magistrát města Pardubic a zhotovitelem doporučený atelier Aurum 

s.r.o. Pardubice.  

Systém zpracování je obecně nastaven tak, ţe obec si na dříve pořízených mapách 

územních plánů navrhne změny v území a předá tento poţadavek na magistrát. Ten 

posoudí vhodnost změny, můţe doporučit její opravu, ale hlavně zkontroluje, zda je tato 

změna v souladu s územně analytickými podklady, zejména z hlediska limitů vyuţití 

území. Pokud jsou změny v souladu s ÚAP dané oblasti, doplní magistrát návrh o 

souhlasná vyjádření dalších subjektů, které pro dané území potřebuje. Pokud jsou všechny 

náleţitosti připraveny, postoupí se podklady zhotoviteli, který dle nich zpracuje návrh 

mapy. Tento pracovní návrh je postoupen na obec k posouzení a předloţení změn 

veřejnosti, zda k němu nemá dalších připomínek, čímţ se uzavře jedno kolo zpracování. 

Celý proces je dlouhodobý a jedno kolo muţe trvat i více neţ rok, přičemţ je k celkovému 

schválení územního plánu třeba několika kol. V současnosti pan místostarosta odhadl, ţe 

postup prací na územním plánu je zhruba tak v polovině výsledného procesu a k dokončení 

chybějí ještě dva aţ tři roky. Nový územní plán však musí být hotov dříve, neţ skončí 

platnost starého územního plánu.  

Atelier Aurum s.r.o. poskytuje obci vţdy pracovní verzi mapy v rastrové podobě, 

jako obrázek ve formátu TIFF. Digitálně zpracovaná mapa, v pracovní verzi, obci zatím 

předána nebyla. Studio je placené obcí a náklady se za dvouletou spolupráci pohybují 

v řádu stovek tisíc Kč. 

Územní plán je pro obce jedním z hlavních úkolů, zabývajícím se geodaty. 

Zpracování těchto dat je však mimo jejich moţnosti, a proto tyto sluţby obvykle zadávají 

specializovaným pracovištím. Do tohoto úkolu by se Mapserverový systém mohl zapojit aţ 

ve fázi, kdy budou na obec předána digitální data. Mohl by pak plnit funkci informační, 

tedy informovat obyvatele o záměrech změn v jednotlivých lokalitách obce. V současnosti 

se tak děje pomocí okopírovaného pracovního výstupu, ve formátu A4, který je 

distribuován po obci s vydávaným občasníkem Obec Opatovice nad Labem. Občané mají 

moţnost na tuto mapu reagovat svými připomínkami, avšak takto zmenšená a kopírovaná 

mapa je pro lokalizaci parcel a jejích čísel zcela nevhodná. Jejím vystavení na 

Mapserverovém systému by se obyvatelé mohli seznámit i s detaily, které na papírovém 

výstupu vidět nejsou. Tohoto úkolu by se Mapserverový systém mohl zhostit, po získání 

digitální podoby Územního plánu v georeferencovaném TIFF formátu, čímţ by k němu 

bylo moţné přiřadit i jiţ nakreslené vektorové vrstvy. Tato moţnost bude předloţena radě 

obce, jako vhodná varianta s tím, ţe bude třeba vyvolat další jednání s firmou Aurum o 

dodání georeferencovaných digitálních dat a moţnosti jejich prezentace na internetu. 
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Ve druhé kategorii jsou zařazeny úkoly obce, jejichţ potřeba jiţ není zákonem tak 

striktně vyţadována. Tyto úkoly vyţaduje správa obce pro svoji činnost a dále pak pro 

poskytování sluţeb občanům, investorům a podnikatelům. Úkoly se dají pojmenovat takto: 

 Úlohy spojené s informacemi z katastru nemovitostí 

 Informace o sítích v obci 

 Krizový plán obce 

 Zimní údrţba silnic v obci 

 Geoinformační systém pro turisty 

2.2 Úlohy spojené s informacemi z katastru nemovitostí 

Informace o území a majetku obce celkově vycházejí hlavně z katastrálních map a 

informací uloţených v databázích katastru nemovitostí. Všeobecně se toto propojení řídí 

dle zákona č. 344/192 Sb.[19], o katastru nemovitostí.  

Tento zákon definuje pozemky, byty, budovy, ale také právní vztahy k těmto 

pozemkům, správu, vlastníky, vztahy a tak podobně. Katastrální úřad poskytuje čtyři 

základní přístupy k datům, přičemţ přístup dle druhého a třetího bodu poskytuje obdobný 

informativní výstup: 

 Nahlíţením do katastru pomocí internetu – kde lze zjistit číslo parcely, vlastníka a jeho 

adresu, tento přístup je zdarma, ovšem jedná se pouze o informativní výstup a oproti ostatním 

přístupům zde chybí některé citlivé údaje o vlastníkovi, data o nabytí, vloţení a další 

 Dálkový přístup informativní, bez práva vydávat veřejnou a ověřenou listinu, lze dále 

rozdělit na placený pro téměř všechny přistupující subjekty a bezplatný pro územně samosprávné 

celky, které pouţívají výstupy k výkonům své působnosti (dle §22 odstavce 5 zákona 344/1992)  

 Údaje katastru na technichnickém nosiči dat (cdrom) se obcím předávají (dle §22 odstavce 

5 zákona 344/1992) na základě písemné ţádosti v rozsahu jejich katastrálního území, bezplatná 

aktualizace se provádí novým nosičem jednou za 3 měsíce, poskytované údaje mají stejný rozsah 

jako při dálkovém přístupu (předchozí bod), avšak chybí zde aktuální informace, výstupy mají 

informativní charakter  

 Dálkový přístup s právem vydávání veřejné ověřené listiny, je zřízen přímo u zaměstnanců 

katastru nemovitostí a na stanicích CzechPOINT (Českého Podacího Ověřovacího Informačního 

Národního Terminálu)   

Dálkový přístup sjednaný pro výdej veřejné listiny je sluţba placená (aktuální cena 

na katastru nemovitostí k 15.2.2010 byla 100kč za kolek). Listinu lze také získat na 

kontaktních místech veřejné správy vyjmenovaných v §8a zákona 365/2000 Sb. o 

informačních systémech veřejné správy.  

Obecní úřady mají obvykle pro přesné geodetické i popisné informace o 

nemovitostech na svém území zřízený bezplatný dálkový přístup, nebo přístup předáním 

údajů o katastru na technickém nosiči. Oba přístupy mají pouze informativní hodnotu, 
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nikoliv hodnotu veřejné ověřené listiny. I tak je ale obecní úřad, dle vyhlášky 162/2001 Sb. 

[17] ve znění pozdějších dodatků a předpisů §10, veden jako uţivatel databáze katastru a 

musí se řídit zákonem o ochraně osobních údajů i informaci a nesmí dle §10 odstavce 8 a 9 

údaje získané z katastru nemovitostí šířit nebo zneuţít. To by znamenalo, ţe katastrální 

mapy nelze pouţít, avšak dle §11 vyhlášky 162/2001 Sb. odstavce 4 a 5, dává ČUZK 

moţnost obecním úřadům vyuţít údaje ze souboru geodetických informací uloţených na 

technickém nosiči s distribuovanými daty katastru obce, pro budovaný geografický 

informační systém s tím, ţe zveřejněné údaje poskytnou pouze v pasivní formě, 

neoddělitelně od ţadatelovy aplikace. Poskytnutí těchto dat musí být právně stvrzeno 

smlouvou, kterou Úřad nebo katastrální úřad jménem státu s  ţadatelem o šíření údajů z 

katastru uzavře. Ze zákona vyplývá, ţe pouţity mohou být jen geodetické údaje. 

V současnosti obec vyuţívá informací z katastru pro potřeby obyvatel, kterým 

poskytuje informativní výstupy o dané lokalitě. Dále pak pro správu majetku na svém 

území, rozhodování o vyuţití jednotlivých lokalit (podpora územnímu plánu), k řešení 

sporů o území a tak podobně.  

2.3 Informace o sítích  

Pro jakoukoliv stavební činnost v obci je nutné zjistit, jak jsou na daném pozemku či 

stavební parcele uloţeny sítě a jak s těmito dále nakládat. Některé plány a mapy sítí jsou 

spravovány přímo jejich správci, či majiteli. Jedná se například o VAK (vodovody a 

kanalizace) Pardubice, dále pak sítě elektrických vedení společnosti ČEZ-distribuce a.s., za 

rozvody plynu pak RWE a telekomunikační rozvody, které obhospodařuje společnost O2. 

Tyto společnosti mají svoje oddělení, která zpracovávají plány i mapy a v případě potřeby 

si o ně obce mohou za úplatu poţádat. Plány, či mapy, které obce od těchto společností 

získají, jsou většinou ve formě obrázků, v lepším případě formátu CAD. Většinu těchto 

formátů obvykle nelze otevřít v GIS programech a převod do SHP poměrně obtíţný. 

V obci existují i sítě, které si dříve vybudovala sama, nebo byly vybudovány státem 

v některé z dříve prováděných budovatelských akcí. V obci Opatovice nad Labem je to síť 

obecního rozhlasu, osvětlení a část staré kanalizace, která nebyla převzata společností 

VAK Pardubice. Plány těchto rozvodů jsou zakresleny do papírové mapy a uloţeny na 

obecním úřadě. 

Pomocí programů Mapserverového systému by bylo moţno provést digitalizaci 

těchto sítí. Tyto by se mohly zakreslit jako vektorové vrstvy nad ortofotomapou 

s rozlišením 20cm/pixel. Pokud by se provedlo alespoň částečné ověření stavu rozvodů a 

ověření jejich zaměření, mohla by být výsledná mapa zařazena do projektu, který na 

krajích teprve začíná vznikat a tím je Digitální technická mapa. Tento projekt by měl vyjít 

vstříc potřebám obcí, měst, firem i občanů tím, ţe bude vytvořena jednotná mapa sítí měst 
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a obcí. Cílem je sjednotit datové formáty map a výkresů od všech provozovatelů sítí a 

vytvořit jednotnou, všeobecně dostupnou mapu všech sítí pro celou republiku. Dořešit se 

musí ještě mnoho problémů s legislativou, financováním a technickým provedením, ale 

celkově by tento projekt znamenal velký přínos.  

2.4 Krizový plán obce 

Tento úkol hodně závisí na umístění obce v terénu. Pro obec Opatovice nad Labem 

jsou poměrně velkou hrozbou povodně způsobené vylitím Labe ze svého koryta. Firma 

Povodí Labe zkoušela modelovat, dle výšky terénu, rychlosti odtoku a přítoku vody 

ekvipotenciální plochy označující okamţitou výšku vody v určitých částech obce. Nákres 

této mapy byl k dispozici na obecním úřadu v papírové podobě. Pokud ale má být na této 

simulaci postaven krizový plán, je nutné jej dále rozpracovat. To znamená určit únikové 

cesty, zajistit evakuaci domů, které budou postiţeny nejdříve, vypracovat manuály pro 

místní hasiče, obecní policii a vypracovat instrukce pro hlášení místním rozhlasem, které 

by pomohly s co nejlepší organizací evakuace. Metodická část je zatím rozpracována jen 

částečně, dokumentace s pomocí mapových výstupů pak prozatím není řešena vůbec. 

V tomto případě by se mohly v navrhovaném Mapserverovém systému překreslit 

povodňové mapy do digitální podoby a jako vrstvy připravit k šíření obyvatelstvu. Na 

mapě by mohly být vyznačeny postupně vodou zaplavované plochy i nejvhodnější únikové 

trasy. Takto vypracované vrstvy by mohly být připraveny na serveru a v případě nebezpečí 

by mohly být vystaveny místo současného informačního systému. Pro rychlé vystavení by 

bylo třeba připravit vrstvy, nakonfigurovat mapfile, připravit návodné fotografie a obrázky, 

které by názorně vysvětlovaly a ukazovaly evakuační trasy, předpokládaná místa zatopení 

a umoţnily by tak obyvatelstvu rychle na ně reagovat. Sloţkám zajištujícím tuto operaci, 

by pak měly být poskytnuty přehledné mapy se zakreslenými stanovišti jednotek, 

rozkreslení únikových tras včetně dalších souvisejících informací. Tvorba mapových a 

obrazových podkladů by však nutně musela být koordinována s tvorbou textových 

manuálů. 

2.5 Zimní údrţba silnic v obci a obecní policie 

Zimní údrţba je prováděna buď prostředky obce, či nasmlouvanými prostředky 

z obcí okolních. Vzhledem k různé důleţitosti komunikací v obci, byl na obecním úřadě 

vypracován plán, specifikující komunikace s vysokou, střední a nízkou prioritou, dle které 

se úklid řídí. Plán prozatím existuje jen v textové formě, avšak pokud by se součástí tohoto 

plánu stala i mapa s barevně odlišenými prioritami komunikací, mohly by řidiči 

odklízecích prostředků, místo nedostatečného slovního zadání dostávat mapu, která by 

jasně určovala postup prací dle důleţitosti, coţ by významně pomohlo zefektivnit postup 

odklízecích prací. 



Bc. Jarmil Jiříček:   Open source software pro správu geodat na obecních úřadech                   Geoinformatika  

 
17 2010 

Geodata by mohla vyuţít i obecní policie, která by pomocí mapy nápadu přestupků 

informovala obyvatele o častém výskytu pachatelů v určité oblasti. 

2.6 Geoinformační systém pro turisty, investory, podnikatele a obchodníky 

Mapový server je dalším významným projektem, kterým by se obce měly zabývat. 

Podává ucelené informace o rozmístění objektů a zón na katastru obce. Tyto informace 

mohou vyuţít turisté, investoři, podnikatelé i obchodníci pro své aktivity. Z městských 

portálů jsou na takovéto informace uţivatelé jiţ zvyklí.  

Kaţdý subjekt však bude vyţadovat mírně odlišné informace. Pro turisty je vhodné 

doplnit informace na mapě o fotografie různých objektů kultury, sluţeb a alespoň částí ulic 

pro snadnější navigaci. Pro investory a podnikatele má zase smysl podklad katastrální 

mapy či územního plánu, které poskytnou informace o hranicích pozemků, o určení zón na 

těchto pozemcích, zda se jedná o průmyslovou, obytnou či chráněnou zónu. Obchodníky 

zase budou zajímat objekty sluţeb, zda je jejich komodita v dané oblasti jiţ někým 

zastoupena a obchodována. Všechny výše vyjmenované aktivity návštěvníků mapového 

serveru, mohou obci do budoucna přinést peníze a pomoci jí s celkovým rozvojem obce. 

Toto pak je jeden z hlavních úkolů, který mají řešit představitelé obce a pro který je občané 

zvolili.  
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3 Tvorba architektury Mapserverového systému 

3.1 Definování základních poţadavků na Mapserverový systém  

Dne 5. 12. 2007 mi byly zástupci obecního úřadu předány dříve zakoupené 

ortofotomapy katastrálního území obce, které budou pouţity pro vypracování projektu 

diplomové práce s názvem Open source software pro správu geodat na obecních úřadech.  

Téhoţ dne byl na obecní radě prezentován návrh na vybudování geografického 

informačního systému s cílem specifikace zadání projektu. Jednání se účastnila celá obecní 

rada včetně pana starosty. K závěrům však nebylo moţno dospět, protoţe obecní rada 

včetně pana starosty neznala moţnosti programů, které by bylo moţno pouţít, a tím byla 

značně zúţena moţnost konkretizovat rozumné poţadavky. 

Proto byl pro další jednání s představiteli obecního úřadu zvolen odlišný přístup, 

zvaný „prototypové řešení“. Tento přístup předpokládá vytvoření celého systém GIS 

v demonstrační podobě (prototypu) a předvedení aţ takto hotového produktu s tím, ţe 

následně bude celý projekt doladěn, dle vznesených připomínek. Analýzami rozhovorů, 

provedených s představiteli obecního úřadu a zastupitelstva, bylo moţno získat velmi 

obecný přehled potřeb kladených na Mapserverový systém. Tyto potřeby byly shrnuty do 

následujících bodů: 

 vytvořit pro interní i externí účely přesnou mapu objektů Opatovic nad Labem  

 aktualizovat a doplňovat tuto mapu 

 dělit objekty obce na kulturu a sluţby, dotazem k nim pak přiřadit různé poznámky   

 prezentovat obec na webových stránkách 

 informovat občany prostřednictvím mapy o aktuálních změnách (např. na komunikacích) 

Z takto obecného zadání vyplynulo, ţe řešením problému nemůţe být jen statický 

obrázek mapy nebo ortofotomapy, vloţený do HTML stránky, se kterým jiţ nelze dále nic 

dělat. Systém musí umět komunikovat, to znamená reagovat na podněty uţivatele a dle 

jeho zadání měnit obrázek výsledné mapy na jeho webovém prohlíţeči. Rovněţ systém 

musí umět zaznamenávat a archivovat atributy k jednotlivým objektům a tyto i poskytovat. 

V souhrnu to znamená vytvořit systém, který bude mít pokud moţno co nejvyšší 

funkcionalitu i interaktivitu, při co nejmenších nárocích na sloţitost, obsluhu a to vše 

s nulovými náklady na software. Tyto poţadavky se však při řešení pomocí komerčního 

software navzájem téměř vylučují.   
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3.2  Specifikace uţivatelů Mapserverového systému 

Celé řešení bude stavěno na svobodném software, to znamená, ţe bude nutné 

přijmout mnoho kompromisních rozhodnutí a vytyčit střední cestu, přijatelnou pro všechny 

strany.  

Zkoumáním moţností dostupného svobodného software bylo zjištěno, ţe pro 

dosaţení poţadovaných funkcí bude třeba vytvořit celek z několika programů, které by se 

svými funkcemi vzájemně doplňovaly a celkově tak naplňovaly obecné podmínky zadání. 

V souhrnu bude systém vyuţívat databázové technologie, serverové technologie, 

technologie umoţňující kreslení vektorových map, technologie pro tvorbu www stránek a 

některé skriptovací jazyky. 

 V této fázi návrhu bylo nutné specifikovat skupiny lidí, kteří budou se systémem 

pracovat. Rozdělení bylo provedeno pomocí UseCase diagramu, který specifikuje skupiny 

osob s různými právy přístupu do systému a naznačuje činnosti, které budou v systému 

vykonávat.  

 Osoba standardního uţivatele (dále jen uţivatele) bude mít přístup do systému přes 

libovolný internetový prohlíţeč (tímto uţivatelem je myšlena hlavně široká veřejnost), její 

oprávnění bude pouze na čtení.  

Osobou superuţivatele (obsluhy systému) bude myšlen uţivatel seznámený s 

metodikou obsluhy Mapserverového systému a administrace geodat. Bude moci provádět 

zakládání, mazání a editaci vektorových vrstev, bude mít právo přístupu do databáze pro 

ukládání i mazaní vrstev, včetně editace atributů, jejich zakládání i mazání. Tato osoba 

bude mít tedy plná přístupová práva a bude provádět i zálohování databáze. Osoba můţe 

 

Obrázek 1.  UseCase diagram znázorňuje skupiny osob, přistupujích k systému na různé úrovni   

(vytvořeno v programu Umbrello). 
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být nazývána téţ obsluhou systému. Dle místních podmínek pak můţe tato osoba pověřit 

jinou osobu jen částečnou správou, například pouze editací dat ve vrstvách. 

Osoba administrátora bude instalovat, spravovat a udrţovat funkčnost programů v 

rámci operačního systému serveru obecního úřadu.  

3.3 Poţadavky na software a jeho výběr  

V předchozí kapitole byly definovány základní poţadavky na programy, které budou 

tvořit ucelený komplet Mapserverového systému.  

 Systém tedy musí být schopen generovat obrázky mapy a prezentovat je na 

internetu. Prezentované obrázky mapy by měly být generovány z vektorových i rastrových 

vrstev. Tento poţadavek zajistí mapový server, který musí umět dobře pracovat s oběma 

typy dat. Vektorové vrstvy mohou být ukládány buď v adresáři, nebo v databázi. Adresář 

je jednodušší, ale nenabízí rozšířené moţnosti editace a práce s atributy. Databáze je 

naproti tomu sloţitější na instalaci a údrţbu, avšak nabízí rozsáhlé moţnosti práce 

s atributy, proto bude zvoleno ukládání do databáze. Vektorové vrstvy však nelze vkládat 

do relační databáze přímo, ale pomocí nástavby, která toto vkládání umoţí. Bude tedy 

nutno hledat takovou databázi, ke které jiţ byla tato nástavba vývojáři napsána. 

 Systém by měl mít také program pro vytváření vektorových vrstev, jejich editaci a 

mazání. Tento program nemusí umět zpracovávat sloţité analýzy, protoţe s ním budou 

pracovat osoby, jen mírně poučené o základním principu fungování PC, nikoliv odborníci z 

oblasti GIS. Hlavní důraz bude tedy kladen na uţivatelsky přívětivé prostředí, stabilitu a 

teprve následně mnoţství funkcí. 

Testování programů bude prováděno na běţně dostupných počítačových sestavách a 

noteboocích, s různým výkonem. Cílem technické části testování bude ověřit funkčnost 

vybraných programů, zjistit moţné interakce s běţně pouţívaným softwarovým vybavením 

počítačů a otestovat vybrané programy na stabilitu v běhu s různými sestavami.  

V následující tabulce jsou uvedeny parametry sestav počítačů pouţitých k testování. 

Pro účely testování a vývoje Mapserverového systému byl zvolen v současnosti 

nejrozšířenější operační systém Windows XP.  

Typ Procesor RAM Chipset Grafika HDD Systém 

Desktop Athlon 2600+ 1GB VIA 600A Radeon 9600 160GB XP 

Desktop Celeron 2GHz 768MB Intel 845 Integrovaná 8MB 20GB XP 

Notebook Centrino 1.4GHz 768MB Intel 855PM Radeon 9000 60GB XP 

Notebook Atom 1.6GHz 1GB Intel 915 Integrovaná 128MB 16GB SSD XP 
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3.3.1 Výběr programu pro editaci map 

Pro kreslení a úpravu map existuje na internetu poměrně mnoho více či méně 

propracovaných programů. K porovnání byly vybrány tři nejrozšířenější programy, které se 

nejvíce blíţily zadaným podmínkám. Těmito programy byly OpenJUMP, QuantumGIS a 

GRASS.  

 OpenJUMP je vektorově orientovaný multiplatformní projekt, zaloţený na aplikaci JUMP 

vytvořené firmou Vivid Solutions v roce 2003. V současnosti vede projekt Stefan Steiniger. 

Program je napsán v jazyce JAVA a má vlastní stránky a další informace lze zjistit zde [11]. 

 GRASS je projekt, který byl vyvíjen od roku 1982 U.S. Army Corps of Enginneer/CERL 

(Construction Engineering Research Lab) pro vojenské účely. Koncem 80-tých let dal CERL 

zdrojové kódy k dispozici veřejnosti. Od té doby byl postupně vyvíjen a v roce 2006 byl přibrán do 

projektu organizace OSGeo. Vice o tomto programu zde [12]. 

 QuantumGIS projekt vznikl v roce 2002 z podnětu Gary Shermana a téhoţ roku zapsán 

do SourceForge. Postupně byl vyvíjen komunitou vývojářů a v roce 2006 byl přibrán do projektu 

organizace OSGeo. Program je napsán v C++ a moduly v jazyce Python. Více lze o programu  

zjistit zde [10]. 

 Kritéria pro výběr programu byla volena tak, aby se jeho vlastnosti co nejvíce 

přibliţovaly skutečným potřebám osob, které s nimi budou pracovat. Vzhledem k tomu, ţe 

to budou osoby, které nemají ţádné vzdělání v oblasti GIS ani podobných oborů, bude 

jedním z nejdůleţitějších kriterií uţivatelská přívětivost programu. Naopak funkcionalita a 

mnoţství dalších funkcí by bylo pro tento účel spíše na škodu věci. Je totiţ předpoklad, ţe 

obsluha bude vyuţívat jen základní funkce, které musí pracovat spolehlivě, ostatní funkce 

těchto programu nebudou v tomto případě vyuţity.  

Porovnávané 

projekty 

Modul pro 

DB 

PostGIS 

Modul pro 

generování 

shapefile 

Uživatelská 

přívětivost 

prostředí 

Funkcionalita 

Práce s 

vektory a 

rastry 

Open JUMP  ANO NE Dobrá Střední  Dobrá 

GRASS ANO NE Dobrá Vysoká Výborná  

QuantumGIS  ANO ANO Výborná Střední Výborná 

Výsledek: 

Posouzením zjištěných vlastností v závislosti na účelu pouţití bylo rozhodnuto, ţe 

nejlépe splňuje zadané podmínky program QuantumGIS. Pro jeho pouţití hovoří velmi 

uţivatelsky propracované a přívětivé prostředí a přítomnost potřebných pluginů. 

3.3.1.1 Testování verzí programů QuantumGIS 

Následně bylo provedeno podrobné testování tohoto produktu v dostupných verzích 

při výběru (začátek roku 2008). Na stránkách projektu byly vystaveny tyto verze 

prohlášené za stabilní:          
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 Quantum GIS Titan 0.8.0 

 Quantum GIS Europa 0.9.0 

 Quantum GIS Io 0.10.0 

Při testech byly postupně všechny verze nainstalovány na testovacích počítačích. 

Instalace a odinstalace těchto programů nepůsobila ţádné problémy, pouze verze Titan a 

Europa vyţadovaly předchozí instalaci jazyka Python 2.0 a vyšší. Verze Io jiţ tento 

produkt obsahovala.  

Při testování nebyly zjištěny ţádné problémy při práci s daty vektorovými ani 

rastrovými. Všechny verze byly stabilní. Verze Titan a Europa měly ještě starší design a 

v některých pluginech byly zjištěny chyby, například nefunkční tlačítko Najít v pluginu 

pro vytváření mapfile (konfigurační souboru pro MapServer), absence moţnosti změny 

názvu primárního klíče v databázi (nutné pro komunikaci databáze s MapServerem) a 

podobně. Verze Io jiţ měla nový, více propracovaný vzhled programu a nabídla moţnost 

zařazení některých často pouţívaných a dříve skrytých funkcí, do hlavního panelu i 

s názornými ikonami. Dále byla vývojáři odstraněna většina chyb, tedy i výše uvedené 

nedostatky. Vylepšen byl také kód mapfile generovaný pluginem do MapServeru. Bohuţel 

zde některé chyby, opakující se z předchozích verzí, zůstaly.  

Výsledek testování: 

Pro pouţití byla zvolena verze Io 0.10.0, která opravovala a vylepšovala vzhled 

oproti předchozím verzím, bez nutností dalších instalací a nepřinášela ţádné další závaţné 

chyby. 

Název Quantum GIS 0.10.0 Io 

Rok vydání 2008 

Podporovaný operační systém Linux, Unix, Mac OSX, Windows 

Místo na disku 217 MB 

Licence GPL 

Podpora formátu dat (vektorová) shp (ESRI), mif, tab, catd.ddf, qml 

Podpora formátu dat (rastrová) arc/info ascii (binary) grid, grass raster, geotiff, jpeg... 

3.3.2 Výběr programu pro ukládání vektorových dat a k nim přiřazených atributů  

Relačních SŘBD, bylo v oblasti svobodného software více. Hlavním poţadavkem 

však bylo, aby byly vybaveny softwarem pro přímé zpracování vektorových dat a moţností 

spolupráce s programy QuantumGIS a MapServer.  

 PostgreSQL [9] je jedním z nejznámějších relačních databázových systémů, pro který je 

vyvíjena nástavba na zpracování vektorových dat. Nástavba má název PostGIS a umoţňuje přímé 

ukládání vektorových dat, i jejich poskytování. Tyto dva programy jsou šířeny pod BSD licencí 

umoţňující vlastní úpravy a šíření binárního kódu.  
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 Dalším relačním databázovým systémem, ke kterému byly napsány vývojové aplikace 

umoţňující mu pracovat s vektorovými daty v podobném rozsahu, jako u předchozího systému, je  

MYSQL. Tento projekt je však zatím ve vývoji a nedoznal velkého rozšíření. 

Výsledek výběru: 

Byl zvolen relační databázový systém PostgreSQL s nástavbou PostGIS, který 

nejlépe splňoval zadání a bude s ním moţno pracovat pomocí pluginu který obsahuje 

program QuantumGIS. 

3.3.2.1 Testování databázového systému: 

Na testovacích počítačích byly postupně nainstalovány tyto verze SŘBD 

s příslušnými funkčními nástavbami: 

              Databázové systémy Nástavby pro vektorová data 

 PostgreSQL 8.2  PostGIS 1.2.1 

 PostgreSQL 8.3  PostGIS 1.3.2 

 PostgreSQL 8.4  PostGIS 1.3.6 

  PostGIS 1.4.0 

Testováním bylo zjištěno, ţe PostgreSQL 8.2 měl závaţnou chybu ve vytvoření hesla 

pro uţivatele. Při instalaci se nevytvořil korektně soubor pro uloţení hesla a přihlášení tak 

vţdy skončilo chybou. Zprovoznění databáze pak spočívalo v ručním zapsání souboru pro 

heslo do účtu uţivatele a následným vloţením hesla pro databázi. Tato chyba způsobovala 

při instalaci databáze velmi nepříjemné komplikace. Další chybou byly časté pády 

(grafického ovladače) Windows, které se nejvíce projevovaly při otevření tabulky ve 

Windows klientu pgAdmin III.   

Ve verzi PostgreSQL 8.3 a PostgreSQL 8.4 byly obě výše zmíněné závaţné chyby 

odstraněny. Přetrval však problém s odinstalováním programu. Od verze 8.3.6 byla 

databáze distribuována s novým instalátorem, který vyřešil některé chyby spojené s účtem 

databáze (tento umí automaticky zaloţit sám) a další spíše kosmetické problémy. 

Především však ulehčil uţivateli instalaci. Verze 8.4 jiţ měla pgAdminIII v české 

lokalizaci. Testované nástavby byly, kromě verze 1.3.2 stabilní a nebyl mezi nimi zásadní 

rozdíl. Verze 1.4.0 poskytovala některé další nové funkce, spojené s čištěním záznamů s 

daty. 

Výsledek testování: 

Posouzením všech kombinací databázového systému byla zvolena kombinace 

PostgreSQL 8.4 s nástavbou PostGIS 1.4.0. Tyto programy byly zvoleny proto, ţe u nich 

byl zjištěn velký posun v odstraňování chyb a z důvodu nového jednoduššího a 

spolehlivějšího instalátoru. 
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Název PostgreSQL 8.4. 

Rok vydání 2009 

Podporovaný operační systém Linux, Unix, Windows 

Místo na disku 217 MB 

Licence BSD 

Max. počet sloupců v tabulce 250 – 1600 (dle typu) 

Max. velikost poloţky  1GB 

Max. velikost tabulky 32TB 

Velikost prázdné DB na disku 180MB 

3.3.3 Výběr programu pro šíření map v síti internetu (mapového serveru) 

Na internetu existuje celá řada mapových serverů, například GeoServer, Mapzoom,  

MapServer, MapIT. Málo z nich je však dobře propracovaných, s širokými moţnostmi 

vyuţití jiţ zabudovaných funkcí a nezávislostí na pouţitém systému. Do uţšího výběru se 

dostaly mapové servery UMN MapServer a GeoServer. 

Hlavním kritériem pro posouzení vhodnosti daného mapového serveru byla, 

dostupná dokumentace, zkušenosti s jeho pouţíváním a funkcionalita. 

 GeoServer [13] multiplatformní mapový server zaloţený neziskovou organizací TOPP, 

v současnosti spravovaný OSGeo. Software je napsán v jazyce Java a uţívá platformu Java EE. 

Umí dobře pracovat s vektorovými i rastrovými daty a zpracovávat data z mnoha typů databází. 

V době výběru měl slabší podporu v dokumentaci. Funkcionalitou byly s MapServerem 

srovnatelné. 

 MapServer [14] pochází z vývojové dílny univerzity v Minnesotě (UMN). V začátcích 

byl zahrnut do projektu TerraSIP, který sponzorovala NASA. V současnosti je MapServer 

projektem nadace OSGeo a vývoj probíhá ve více střediscích po celém světě.  MapServer byl 

vyvíjen jako multiplatformní a tento trend je nadále udrţován. MapServer umí dobře pracovat 

s vektorovými i rastrovými daty a rovněţ umí zpracovávat data z mnoha typů databází. Software 

má dobrou a stále se rozšiřující podporu v dokumentaci. MapServer s obsluţnými aplikacemi, 

upravenými pro instalaci apouţívání v systému Windows má označení MS4W. 

Výsledek výběru: 

Pro mapový server byl zvolen program MapServer for Windows (MS4W), který měl 

rozsáhlejší a přehlednější dokumentaci, srovnatelnou funkcionalitu a větší rozšíření. 

3.3.3.1 Test programu MapServer for Windows 

Byly otestovány čtyři verze programů MapServer for Windows (MS4W), ve kterých 

byly pouţity tyto verze serverů: 

 MS4W 2.2.6  -       Apache 2.2.4     MapServer 5.0.0 

 MS4W 2.2.7  -       Apache 2.2.8     MapServer 5.0.2 
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 MS4W 2.2.8  -       Apache 2.2.9     MapServer 5.2.0 

 MS4W 2.3.1  -       Apache 2.2.10   MapServer 5.2.1 

Severy byly postupně ve všech verzích nainstalovány na testovací počítače. 

Základním testováním jejich funkčnosti MS4W ve verzích 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 a 2.3.1 nebyly 

zjištěny ţádné rozdíly v chování a stabilitě. Všechny verze pracovaly s adresáři i vybranou 

databází korektně.  

Poznámka: 

Z pozdějších testů prováděných při vývoji Mapserverového systému vyplynulo, že 

MS4W 2.3.1 měl velké problémy s načítáním dotazovací mapy. Tento problém byl opět 

testován u všech verzí MS4W a tímto testováním bylo zjištěno, že všechny verze MS4W 

vyšší než 2.2.7 mají obdobné problémy s načítáním dotazové mapy. Pravděpodobně se 

jedná o přetrvávající chybu jádra. Podnět k opravě chyby byl zaslán na MapServer MS4W 

fórum a snad by měl být do budoucna řešen. 

Výsledek testování: 

Z výsledků testování s přihlédnutím k pozdějším zkušenostem bylo rozhodnuto 

doporučit k instalaci verzi MS4W 2.2.7. 

Název MS4W 2.2.7 

Rok vydání 2008 

Místo na disku 88MB 

Licence MIT 

Podporovaný operační systém Linux, Mac OSX, Windows 

Verze mapserver a mapscript 5.0.2 

Verze Apache 2.2.8 

Verze PHP 5.2.5 

Verze knihovny GDAL 1.5.0 

 Poznámka: 

V této práci bude nadále místo označení MS4W používáno zjednodušené označení 

MapServer s tím, že se jedná o komplet dodávaný pro Windows. 

3.4  Výsledná sestava Mapserverového systému 

 Celý systém se skládá ze tří vybraných programů: QuantumGIS 0.10.0 Io, MS4W 

2.2.7 a PostgreSQL 8.4 s nástavbou PostGIS 1.4.0.  
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MS4W bude tvořit mapový server systému. Pro tento systém vytvořená šablona bude 

prezentovat mapu a atributy uţivatelům. MS4W bude komunikovat s databázovým 

systémem PostgreSQL přes nástavbu PostGIS. Pomocí této nástavby bude mít MS4W 

moţnost přímo načítat jednotlivé vektorové vrstvy mapy. Dále pak bude moci zasílat do 

databáze jednoduché dotazy (formou souřadnic) na objekty a databáze bude moci na tyto 

dotazy odpovídat atributy v ní uloţenými. Nástavba PostGIS umoţní konverzi vektorových 

dat do relačního databázového systému a naopak. Rastrová data budou uloţena v adresáři. 

Pro editaci map bude zcela zásadní program QuantumGIS. Tento program umoţňuje 

vytvářet, editovat i mazat vektorové vrstvy. Navíc má moţnost rozšířit své funkce pomocí 

pluginů (zásuvných modulů). S jejich pomocí se dokáţe propojit s databází, vkládat do ní 

vektorové vrstvy a rovněţ je i načítat. Program také umoţňuje zobrazovat tabulky atributů 

uloţené v databázi. Atributy je v ní moţno zakládat, editovat i mazat a stejný rozsah 

editace platí i pro sloupce tabulek. Pomocí dalšího zásuvného pluginu je moţné 

programem generovat mapsoubor (mapfile), podle kterého se řídí načítání a zobrazování 

mapy v MS4W.  

Výše vyjmenované funkce jsou pro sestavení a provoz celého Mapserverového 

systému zcela zásadní, protoţe maximálně usnadňují práci superuţivatele a zvyšují 

automatizovanost celého systému.   

QuantumGIS s databází lze ale velmi dobře vyuţít i při samostatné práci, nejen 

v souvislosti s přípravou dat do Mapserverového systému. Jeho funkce umoţňují provádění 

jednoduchých analýz a měření, které mohou být podkladém k různým typům 

multikriteriálních hodnocení geodat katastru obce.  

 

Obrázek 2.   Spolupráce jednotlivých programů Mapserverového systému. 
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4 Instalace a konfigurace pouţitých programů  

4.1 Program QuantumGIS Io 0.10.0 a jeho konfigurace 

Celý postup instalace programu QuantumGIS Io 0.10.0 je krok po kroku, i 

s obrazovou dokumentací popsán v příloze této diplomové práce s názvem Instalace 

programů, nebo v dokumentaci na domovských stránkách [10].  

Nastavení programu spočívá v zavedení zásuvných modulů. Tyto moduly lze 

instalovat z tabulky správce zásuvných modulů, která je umístěna v panelu nástrojů, 

záloţce Zásuvné moduly a Správce zásuvných modulů. Pro rozšíření je doporučeno 

nainstalovat všechny moduly.  

S programem QuantumGIS IO 0.10.0 budou pracovat převáţně superuţivateté, tedy 

osoby neznalé, proto je podrobný metodický návod na obsluhu programu popsán v příloze 

této diplomové práce s názvem Metodika obsluhy Mapserverového systému pro 

superuživatele. Dále jsou do návodu zpracovaného na cd vloţena spustitelná videa 

s názornými ukázkami práce. Tato metodika je pro práci s lidským faktorem obsluhy 

naprosto klíčová, a závisí na ní, jak efektivně bude Mapserverový systém vyuţíván.   

4.2 Program PostgreSQL 8.4 a nástavba PostGIS 1.4.0 

Relační databázový systém PostgreSQL 8.4 bude slouţit jako úloţiště, pro vektorová 

data i atributy těchto dat. Nástavba PostGIS pak umoţní automatické ukládání těchto 

vrstev. Funkce nástavby PostGIS jsou napsané v jazyku PL/pgSQL 

PostGIS byl navrţen jako speciální nástavba databázového systému PostgreSQL pro 

práci s vektorovými daty. Svojí funkcí připomíná prostorové rozšíření Spatial, pouţívané v 

komercních databázich Oracle či SDE od firmy ESRI. Je schopen zpracovávat dva 

základní souřadnicové systémy, geometrický rovinný souřadnicový systém a geodetický 

souřadnicový systém. Při transformacích vektorové vrstvy pouţívá PostGIS knihovny 

GEOS 3.2, a proj 4. Při instalaci na PostgreSQL se vytvoří dvě tabulky geometry a 

spatial_ref_sys. V tabulce geometry má PostGIS pomocná data pro ukládání rovinné 

Euklidovské geometrie, tabulka spatial_ref_sys pak obsahuje data o souřadnicových 

systémech. Více se lze dozvědět zde < http://postgis.refractions.net/docs/ >. Návod, jak 

nainstalovat PostgreSQL 8.4 i s nástavbou PostGIS, včetně obrázků je uveden v příloze 

Instalace Software pod názvem Instalace databáze PostgreSQL 8.4, nebo v rozsáhlých 

manuálech na domovských stránkách zde [9] a zde [15]. 

http://postgis.refractions.net/docs/
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4.2.1 Řešení některých chyb relačního databázového systému PostgreSQL 

Databázový systém PostgreSQL 8.4 lze instalovat na souborový systém FAT32 i 

NTFS (s FAT32 byly u předchozích verzí potíţe, coţ vadilo při instalaci na SSD disk). 

Nový instalátor ve verzi PostgreSQL 8.4 zakládá při instalaci sám uţivatelský účet 

Postgres. Pokud se provádí instalace z účtu uţivatele s heslem, pak databáze vyţaduje toto 

heslo i pro databází vytvořený účet Postgres. Toto heslo je samozřejmě jiné neţ pro účely 

této práce doporučené, admin. Na toto heslo byl odladěn celý systém (oba navazující 

programy) změnou se zabývá kapitola přílohy Záměna hesla do databáze, názvu vrstvy a 

názvu databáze. Heslo dle vlastního uváţení lze zadat pouze v případě, ţe se PostgreSQL 

instaluje z účtu bez hesla.  

Vhodnější variantou je zaloţení účtu pro databázi s názvem postgres před vlastní 

instalací. Tím lze účtu přiřadit i vlastní heslo, kterým by mohlo být vzorové admin. Při 

instalaci pak instalátor účet nezakládá, ale vyuţije jiţ zaloţený účet i s heslem. 

Zde je přehled doporučených nastavení prováděných při instalaci: 

 jméno uţivatelského účtu zaloţeného databází je  -  postgres 

 heslo učtu  postgres  -  admin   

 komunikační port  -  5432 

V této práci není řešen vzdálený přístup k databázi, protoţe se nepředpokládá 

obnovování dat ze vzdálených míst. Z tohoto důvodu bylo moţné ponechat základní 

nastavení. V jiných případech by ale bylo vhodné zabezpečení databáze řádně ošetřit. 

Řešení chyby, která můţe vzniknout při instalaci 

Bylo zjištěno, ţe na některých počítačích s operačním systémem Windows Server 

2003 nelze spustit databázový server. Ten se spouští buď automaticky, nebo ručně 

v nabídce Start/Programy/PostgreSQL/Start server. Pokud se tedy stane, ţe server při 

spouštění ohlásí v konzolovém okně chybu NET  HELPMSG 3534, je nutné změnit 

následující nastavení. V Start/Nastavení/Ovládací panely/Nástroje pro správu/Služby 

najdeme sluţbu PostgreSQL a pravým tlačítkem myši otevřeme menu této sluţby. Zde 

klikneme na tlačítko Vlastnosti a v následně otevřeném okně přejdeme na záloţku 

Přihlášení. V okně Přihlášení změníme nastavení z Tento účet na  Místní systémový účet. 

Po této změně by jiţ mělo být moţné server spustit a pokračovat v následných krocích 

instalace.  Tato chyba se můţe vyskytnout i při zálohování, záměně souboru data 

v databázi.  

Po určité době je také vhodné provést údrţbu databáze pomocí nástroje VACUUM. 

VACUUM ANALYZE provede optimalizaci přístupu k řádkům. VACUUM FULL 

provede odstranění nedostupných, nebo jiţ neplatných záznamů.   
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4.3 Instalace, rozbor a konfigurace programu MS4W 2.2.7 

4.3.1 Instalace programu 

MapServer for Windows (MS4W) [16] je balíček programů, distribuovaný dvěma 

způsoby. Prvním způsobem je internetový instalátor s příponou .exe a druhým je zabalený 

program s příponou .zip. V obou případech se komplet instaluje přímo do kořenového 

adresáře, tedy obvykle na disk C:\. V případě instalace rozbalením .zip je třeba ještě spustit 

aplikaci Apache_instal. Funkčnost MS4W se ověří v některém z internetových prohlíţečů, 

zadáním adresy < http://localhost > nebo < http://127.0.0.1 >. Měla by se otevřít uvítací 

stránka MapServer for Windows. Pro snadnější a okamţitou orientaci o stavu programu 

MS4W se v praxi osvědčilo přidat nástroj ApacheMonitor, který je uloţen v 

C:/MS4W/Apache/bin, do nabídky Po spuštění. Celý postup instalace i s obrázky je 

podrobně popsán v příloze Instalace software v kapitole Instalace MS4W. 

4.3.2 Rozbor programu  

MapServer for Windows (MS4W) 2.2.7 je sloţen ze dvou hlavních částí, serveru 

Apache 2.2.8 a MapServeru 5.0.2. Apache je modulární HTTP server, fungující jako 

samostatná část MS4W. MapServer 5.0.2 je označení pro balíček aplikací a knihoven jako 

Mapserv, Mapscript, GDAL/OGR, PROJ.4 a další pouţívaný samostatně hlavně v Linuxu 

a fungující jako druhá samostatná, avšak závislá část MS4W. Protoţe jsou obě tyto hlavní 

části propojeny adresami a odkazy, tvoří jeden funkční celek MS4W, který budeme dále 

v tomto projektu zkráceně nazývat MapServer. 

MapServer jako hlavní program v Mapserverovém systému, komunikuje s 

uţivatelem pomocí internetu, tedy pracuje v architektuře klient-server.  

Na obrázku č. 4 je nakreslen diagram struktury adresářů a souborů MapServeru. 

Adresáře jsou kresleny obdélníky a soubory ovály (soubory nejsou v diagramu všechny, 

zakreslovány byly jen ty, z hlediska pochopení funkce důleţitější). Velkou část tvoří 

webový server Apache, dále pak podpora jazyka Python, knihovny PROJ, GDAL/OGR a 

adresář APPS – který je pro konfiguraci a nastavení MapServeru klíčový a ve kterém se 

bude provádět 75% veškerých modifikací a úprav. Dalším adresářem s mnoha podadresáři 

je TOOLS, zde jsou umístěny výkonné programy a utility výše jmenovaných hlavních 

součástí. Mapový server je jako aplikace mapserv.exe vloţena do adresáře CGI-BIN a 

celek je pak vloţen do adresáře Apache.   

   Nejdůleţitější moduly, knihovny MapServeru budou stručně popsány 

v následujících kapitolách, řazených dle hlavních adresářů a jejich významu.  

http://localhost/
http://127.0.0.1/
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Obrázek 3.   Blokové schéma MapServeru, včetně některých důležitých souborů. 
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4.3.3 Server APACHE  

Tento server je v současnosti jedním z nejlepších webových serverů na světě, o čemţ 

svědčí i jeho rozšíření.  Odhaduje se, ţe celkově je nasazen aţ na 70% všech serverových 

stanic světa. Jeho popularita je daná funkčností, bezpečností a neustálym vývojem, který 

zastřešuje Apache Software Foundation [6]. 

 Funkce webového serveru Apache je poměrně jednoduchá. Pro komunikaci s 

prohlíţečem uţivatele pouţívá protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Ten se stará 

o to, aby webová stránka zapsaná v HTML (HyperText Markup Language) kódu, označena 

jednoznačnou adresou URI (Uniform Resource Identifier ) dorazila k cíli, tedy od serveru 

ke klientovi.  

Pro zobrazení textové stránky výše popsaná komunikace postačuje, my ale 

poţadujeme zobrazovat obrázky map generované z vektorů a rastrů. K tomu je vhodné 

vyuţít technologii dynamické tvorby stránek na straně serveru. 

Aby se prohlíţeč uţivatele mohl s MapServerem domluvit, je třeba definovat 

strukturu dotazu. V navrhovaném systému je pouţita metoda GET: 

Metoda GET předává parametry na generovanou stránku (obrázky a atributy) v 

rámci URL adresy. Parametry zadání přímo navazují na adresu a začínají otazníkem, 

jednotlivá zadávací slova jsou oddělena „ampersandem“ (&): 

http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe 

?map=c:\ms4w\apps\Opatovice\Opatovice.map&zoomdir=0&mode=browse&zoomsize=2

&layer=komunikace&layer=domy&layer=Opatovice 

černě – doména MapServeru (URL) 

zeleně – cesta ke konfiguračnímu souboru 

červeně – nastavení zoomu (1=zvětšení, 0=beze změny, -1=zmenšení) 

hnědě – mod odesílání  

modře – hodnota kroku zoomu 

fialově – jednotlivé načítané vrstvy 

Mnoţství parametrů s URL adresou by nemělo přesáhnout 2083 znaky (toto je 

doporučení pro Internet Explorer u ostatních prohlíţečů mohou být počty znaků různé, 

ovšem obecně je toto bráno jako hranice).  Vlastností a částečně i nevýhodou metody GET 

je, ţe parametry jsou viditelné.  Výhodou je kontrolovatelnost odesílaných parametrů (coţ 

lze ocenit při ladění mapserveru). 

Alternativně lze pouţít metodu POST, u které jsou data kódována podobně jako u 

metody GET, ale k jejich odeslání se pouţívá zvláštní datové spojení mezi prohlíţečem a 

serverem tak, ţe odesílaná data nejsou pro uţivatele viditelná. 
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4.3.4 Mapserv.exe  

Aplikace Mapserv.exe je poměrně malým, zato však velmi důleţitým programem 

umístěným v adresáři cgi-bin. Má „namapované“ všechny, v instalaci dodávané, knihovny 

a s jejich pomocí (a některých dalších utilit) řeší úkoly, kladené na ni uţivatelem, od 

vygenerování georeferencovaného obrázku mapy, přes její posun, zvětšení, zmenšení, 

různé dotazy na souřadnice aţ po chybová hlášení. K těmto operacím vyuţívá připojené 

knihovny jako Gdal, PROJ, OGR, Shapelib a tak podobně. Po vygenerování hlavního 

obrázku mapy generuje mapserv.exe ještě další obrázky například legendu, měřítko a 

referenční mapu. Aby však byl program mapserv.exe funkční a mohl zpracovávat všechny 

výše jmenované úkoly, je třeba mu vloţit do adresáře APPS konfigurační soubor 

s příponou *.map tak zvaný mapfile. Podle tohoto souboru pak mapserv.exe jednak zjistí, 

kde má uloţená data pro tvorbu mapových obrázků, ale hlavně jak je má formátovat, jaký 

zvolit převod a také kartografické zobrazení, co k nim má dále generovat a u čeho a kde 

řešit dotazy. Mapserv.exe je tedy jakýmsi výkonným propojovacím a prováděcím uzlem, 

který vyuţívá připojené komponenty (knihovny a aplikace) a předává data přes rozhraní 

CGI webovému serveru. 

Nevýhodou pouţití tohoto základního skriptu MapServeru je poměrně malé mnoţství 

podporovaných funkcí. Pro základní ovladatelnost mapy však funkce postačují.  

U dále popsaných knihoven se jiţ automaticky předpokládá, ţe jsou výkonnými 

články aplikace mapserv.exe a z tohoto pohledu je popsán jejich přínos do systému.  

4.3.5 Technologie CGI rozhraní a její moţnosti 

WWW server primárně podporuje technologii CGI (Common  Gateway Interface), 

která byla vyvinuta před více neţ 10 lety, ale stále se pouţívá. CGI rozhraní je standardně 

součástí webového serveru Apache a v MapServeru slouţí k propojení s aplikací 

mapserv.exe. Na toto rozhraní (propojení) můţeme pohlíţet jako na protokol, který jasně 

udává, jaká forma dat se má zasílat aplikaci ze serveru a v jaké formě se data očekávají na 

straně aplikace, to celé i naopak. Zjednodušeně lze na rozhraní CGI pohlíţet jako na 

normalizovanou zástrčku na straně serveru a normalizovanou zásuvku na straně aplikace. 

Aplikací nemusí být jen mapserv.exe, ale jakákoliv aplikace splňující podmínku 

normalizované zásuvky. 

Při procesu odesílání výsledků z mapser.exe se dle uţité metody (browse, query) 

můţe k výsledku aplikace přidávat šablona základní či dotazovací (více bude popsáno 

v kapitole Šablona). 



Bc. Jarmil Jiříček:   Open source software pro správu geodat na obecních úřadech                   Geoinformatika  

 
33 2010 

Jakým způsobem tedy funguje zaslaný poţadavek v reţimu browse?  

Řekněme, ţe uţivatel chce zobrazit další vrstvu mapy. Zaškrtne políčko s příslušnou 

vrstvou a stiskne tlačítko obnovit. Toto vše provede v html stránce zakladniB, načtené ve 

svém internetovém prohlíţeči.  

Po stisknutí tlačítka odeslat (submit) se spustí JavaSkript a dojde k přepočítání středu 

souřadnic mapy, následně prohlíţeč z prvního řádku formuláře zjistí odesílací metodu 

(METHOD) GET a provede činnost (ACTION), kterou se nejprve načte adresa 

konfiguračního souboru s příponou *.map a za ní se pak sesbírají parametry z šablony, 

označené tagem Input a hodnotou Value a Name (v případě zaškrtávacích políček). Adresa 

bude vypadat například takto: 

< http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?imgext=-646580+-1049506+-642957+-1047093&map=c%3A%5C 

ms4w%5Capps%5COpatovice%5Copatovice.map&zoomsize=2&zoomdir=0&mode=browse& imgxy=300.0 

+200.0&mapxy=&minx=-646580&miny=-1049506&dx=3623&dy=2413&img.x=320&img.y=185&layer = 

Opatovice&layer=obytne_domy&layer=sluzby&layer=kultura&layer=komunikace&layer=ostatni_plochy  

Vysvětlivky dle barvy: adresy, extent souřadnice, zoom, střed plochy obrázku v pixelech, levý 

spodní roh extent, rozdíl v extent, hodnota bodu kliknutí v mapě, vrstvy. 

Webový server Apache přijme parametry a z prvního řádku se dozví, ţe jde o metodu 

GET. To ţe má parametry předat přes rozhraní CGI obvykle pozná ze jména adresáře a 

přípony aplikace, například mapserv.exe. Uloţí tedy parametry do proměnného prostředí 

Query string.  

Z proměnného prostředí si je vyzvedne aplikace mapserv.exe a začne podle těchto 

parametrů generovat obrázky. Nejprve načte základní obrázek mapy (ortofotomapu 

z adresáře map=c:\ms4w\apps\Opatovice\mapa\Opatovice.jpg) a přidá k němu z databáze 

Obrázek 4.   Blokové schéma MapServeru a jeho napojení na databázi a prohlížeč.  

http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?imgext=-646580+-1049506+-642957+-1047093&map=c%3A%5C%20ms4w%5Capps%5COpatovice%5Copatovice.map&zoomsize=2&zoomdir=0&mode=browse&%20imgxy=300.0%20+200.0&mapxy=&minx=-646580&miny=-1049506&dx=3623&dy=2413&img.x=320&img.y=185&layer%20=%20Opatovice&layer=obytne_domy&layer=sluzby&layer=kultura&layer=komunikace&layer=ostatni_plochy
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?imgext=-646580+-1049506+-642957+-1047093&map=c%3A%5C%20ms4w%5Capps%5COpatovice%5Copatovice.map&zoomsize=2&zoomdir=0&mode=browse&%20imgxy=300.0%20+200.0&mapxy=&minx=-646580&miny=-1049506&dx=3623&dy=2413&img.x=320&img.y=185&layer%20=%20Opatovice&layer=obytne_domy&layer=sluzby&layer=kultura&layer=komunikace&layer=ostatni_plochy
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?imgext=-646580+-1049506+-642957+-1047093&map=c%3A%5C%20ms4w%5Capps%5COpatovice%5Copatovice.map&zoomsize=2&zoomdir=0&mode=browse&%20imgxy=300.0%20+200.0&mapxy=&minx=-646580&miny=-1049506&dx=3623&dy=2413&img.x=320&img.y=185&layer%20=%20Opatovice&layer=obytne_domy&layer=sluzby&layer=kultura&layer=komunikace&layer=ostatni_plochy
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?imgext=-646580+-1049506+-642957+-1047093&map=c%3A%5C%20ms4w%5Capps%5COpatovice%5Copatovice.map&zoomsize=2&zoomdir=0&mode=browse&%20imgxy=300.0%20+200.0&mapxy=&minx=-646580&miny=-1049506&dx=3623&dy=2413&img.x=320&img.y=185&layer%20=%20Opatovice&layer=obytne_domy&layer=sluzby&layer=kultura&layer=komunikace&layer=ostatni_plochy
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jiţ dříve zobrazené vrstvy (layer=Opatovice&layer=obytne_domy&layer=sluzby&...), 

zároveň s ještě nezobrazenou vrstvou (layer=ostatni_plochy). Ze všech těchto vrstev pak 

mapserv.exe pomocí knihoven Proj a Gdal/OGR vytvoří kompozitní obrázek s daným 

formátem (png) a rozměrem (400x600) určeným v konfiguračním souboru MapServeru 

(mapfile). Takto vygenerovaný obrázek se jako výsledek uloţí do adresáře (tmp/ms_tmp). 

Zde se také uloţí další vygenerované obrázky, jako například obrázek měřítka, legendy a 

navigační mapy. Aktuální sada obrázků, vytvořených ze zaslaných parametrů přidělí 

aplikace mapserv.exe označení, skládající se z názvu, zkratky a identifikačního čísla 

stejného pro všechny obrázky dané sady, například u „Opatoviceref_1235904612668“  jde 

o referenční mapu Opatovic, pro dotaz 1235904612668. Podobně 

„Opatoviceleg_1235904612668“ je obrázkem legendy stejné sady. Hlavní mapa nemá 

připojenou ţádnou zkratku (pouze identifikační číslo) – „Opatovice 1235904612668“. 

Počet vygenerovaných obrázků je závislý na počtu obrázků pouţitých v šabloně a 

zapsaných v konfiguračním souboru Opatovice.map. Aplikace mapserv.exe potom všechny 

tyto pro novou stránku potřebné obrázky v podobě adres (cest) s aktuálním indexovým 

označením zapíše do šablony, kterou si načte z adresáře Opatovice. 

Poznámka: Šablona je soubor tvořený HTML kódem doplněný o skripty v jazyku 

JavaScript starající se o aktivní prvky, či funkce obsahu stránky. Šablona, ze které budou 

parametry odesílané metodou GET, musí obsahovat formulář ohraničený značkami 

<form></form>. V něm jsou definovány vstupní pole Input dané atributem Type, 

identifikátorem parametru Name a hodnoty parametru Value, kde je v šabloně umístěn 

MapServer tags (maptags) – zástupce parametru v hranatých závorkách. Místo hodnoty je 

u obrázku použit atribut SRC, za kterým je očekávána adresa obrázku. V šabloně to může 

vypadat například takto, <Input Name=“IMG“ Type=“image“  SRC=[img]>, s doplněnou 

adresou řádek vypadá takto: < Input Name=“IMG“ Type=“image“SRC=“tmp/ms_tmp/ 

Opatovice_1235904612668“>. U vstupů Input s hodnotou Value jsou doplněny 

parametry, případně požadované atributy, načtené z databáze.  

Takto upravenou šablonu předá přes rozhraní CGI serveru Apache. Server ukončí 

běh aplikace mapserv.exe. K šabloně (nyní jiţ téměř hotové internetové stránce) přidá 

hlavičky o pouţití, například cache, expiraci, kódování a vše odešle prohlíţeči uţivatele. 

Prohlíţeč  si nejprve přečte hlavičky a dle nich začne zobrazovat stránku. V místech, kde 

jsou místo maptags doplněny adresy na skriptem vygenerované obrázky, vezme tuto adresu 

a odešle ji serveru. Ten pak standardním postupem z dané adresy vrátí prohlíţeči 

poţadovaný obrázek. V případě html stránky zakladniB se takto načítá 9 obrázků, 

prohlíţeč bude tedy 9x kontaktovat server a on mu vrátí 9 obrázků. Některé obrázky budou 

načteny z adresáře img a jiné z ms_tmp. Ve skutečnosti by však 9 obrázků načítal jen 

poprvé. Prohlíţeč uţivatele má totiţ paměť označovanou jako cache. V této paměti udrţuje 

stránku a prvky, které se na ní nemění a pro urychlení běhu si vybírá stejné obrázky z této 
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paměti. Proto obrázky, jako znak obce a ikony tlačítek, při dalším načtení stránky vybere 

z cache. Ze serveru bude tedy načítat jen obrázky, u nichţ se změnil název a to jsou pouze 

obrázky vygenerované mapserverem, protoţe se u nich změnilo číslo sady. Prohlíţeč musí 

tedy při druhém a dalším načtení šablony stahovat ze serveru pouze 4 obrázky. 

Technologie CGI má také určitá omezení, se kterými je třeba při návrhu počítat. 

Hlavním omezením je, ţe se vţdy, kdyţ webový server obdrţí poţadavek na rozhraní CGI 

od uţivatele, musí aktivovat aplikaci mapserv.exe a zavést ji do paměti počítače a po 

vyřízení poţadavku ji z paměti počítače zase odstranit. Kaţdé nahrání a odstranění 

aplikace pro jednu vykonanou operaci zabírá systémový čas a tím i limituje mnoţství 

přístupů na server. Toto je také hlavním důvodem, proč se tato technologie pouţívá do 

maximálně jednoho tisíce přístupů za sekundu. V obci se pak předpokládá maximálně 

několik desítek přístupů za sekundu, a proto bude tato technologie naprosto dostačující. Za 

předpokladu většího mnoţství přístupů by bylo nutné volit jiné řešení pomocí novějších 

technologií jako SAPI, ISAPI, ASP a tak dále. Další nevýhodou je také menší bezpečnost 

technologie CGI. 

Naopak velkou výhodou je otevřený kód, mutiplatformní pouţití, nízké nároky na 

HW uţivatele a hlavně nulová cena.  

4.3.6 Adresář HTDOCS  

Tento adresář je důleţitý z hlediska funkce serveru Apache. Jak zde jiţ bylo řečeno 

při prvním spuštění serveru Apache v reţimu localhost nebo přes adresu 127.0.0.1 se 

zobrazí úvodní stránka severu nazvaná index.html, kde jsou různé odkazy a návody. Tato 

stránka je umístěna právě v tomto adresáři a server Apache je nakonfigurován tak, ţe se při 

spuštění v některém z těchto reţimů otevře. Stránku je moţné modifikovat, přepsat, nebo si 

udělat vlastní, pojmenovat index.html a vloţit ji místo stávající. Při změně této stránky je 

vhodné na ní umístit odkaz pro spuštění mapy (přesněji spouštěcího souboru mapy 

nazvaného spustit.html). 

4.3.7 Adresář CONF 

Tento adresář obsahuje hlavní konfigurační soubor serveru Apache s názvem 

httpd.conf, kde jsou uloţeny důleţité adresy a aliasy pro funkci serveru i celého 

MapServeru. Otevřeme-li tento konfigurační soubor v programu PS-pad, pak první velmi 

důleţitý parametr je na řádku číslo 46 Listen 80 (počty řádků se v jednotlivých verzích 

MapServeru mění jen nepatrně, je ale třeba brát číslo řádku jako orientační).  Tento 

parametr říká, ţe server komunikuje přes port 80. Pokud by jiţ byl tento port obsazen 

jiným serverem, je nutné tento parametr přepsat a nastavit zde jinou hodnotu portu, 

například 8080 (je ale moţné nastavit i jiný port).  
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Na řádku 170 se nastavuje doména, v základu nastavená na localhost.  

Z hlediska této práce je nejdůleţitější alias na řádku 329 s pokračováním na řádku 

352, který říká serveru, kde hledat obrázky, které vygeneruje aplikace mapserv.exe. 

Adresář se adresuje i z mapfile (více v kapitole přílohy Konfigurační soubor MapServeru), 

tam se adresa nazývá IMAGEURL. V mapfile ale jiţ můţe být zadána jen jako ms_tmp, 

protoţe alias v tomto souboru ukáţe na správné místo (absolutní adresou). Tento alias bude 

také nutno změnit, pokud budeme z důvodů bezpečnosti oddělovat adresáře, avšak o tom 

více v kapitole Bezpečnost systému.  

V případě změny pozice adresáře TMP se musí změnit i adresace na řádku 519, která 

ukazuje na tento adresář. 

4.3.8 Knihovna PROJ 

Knihovna PROJ.4 (Cartographic Projections Library) se stará o generování a 

případně i převod kartografických zobrazení vektorových i rastrových dat. Toto je moţné 

zadávat knihovně, buď přímým předáním parametrů zobrazení, nebo pouţitím kódů EPSG.  

Seznam kartografických zobrazení  EPSG lze nalézt například na adrese 

< http://geometrylibrary.geodan.nl/epsg_8hpp-source.html >. Více o knihovně PROJ.4 lze 

najít zde < http://trac.osgeo.org/proj/ >  

4.3.9 Adresář Tools 

V tomto adresáři je umístěna řada výkonných či pomocných aplikací, utilit a 

knihoven. Aplikace jsou zde seřazeny do skupin, s určitým zaměřen například v adresáři 

avceOO jsou programy pro čtení a zápis vektorových dat. V adresáři mapserv jsou aplikace 

legend, scalebar, shp2img – pro vytváření doplňujících obrázků, tile4ms – pro tvorbu 

dlaţdic, shptree – indexování zaloţené na shapefile a další aplikace. Adresář Python-gdal 

v sobě obsahuje aplikace pro různé importy, transformace EPSG a další. Adresář shapelib 

obsahuje různé aplikace pro práci s vrstvami shp2tile a shpdiff. Velmi důleţitými 

knihovnami jsou GDAL a OGR. 

4.3.9.1 Knihovna GDAL 

GDAL  (Geospatial Data Abstraction Library) je knihovnou, která zásadně rozšiřuje 

moţnosti zobrazování rastrových dat MapServerem. Knihovna umoţňuje korektně 

zobrazovat ortofotomapy (rastrové obrázky) různých formátů jako např. AIG, BMP, ECW, 

GRASS, GTIFF, JPEG(2000), JPEG, TIFF a PNG. Knihovna se stará i o převod formátu a 

barevnou hloubku (RGB). V knihovně je také zabudovaná technologie pro vylepšení 

kvality obrázků metodou rozptylu zvaná „Dithering“ (obrázek má jemnější strukturu, 

v technologii se uplatňují různé filtry). Další technologií, kterou knihovna podporuje, je 

http://geometrylibrary.geodan.nl/epsg_8hpp-source.html
http://trac.osgeo.org/proj/
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rozdělení mapy do dlaţdic a pohledové pyramidy. Více se lze o této knihovně dozvědět 

zde <http://www.gdal.org/>. 

4.3.9.2 Knihovna OGR a další 

Knihovna OGR (Simple Feature Library) byla přidána ke knihovně GDAL. Tato 

knihovna se tedy stará o plnou podporu formátů Geoconcept, GeoRSS, GML, GMT, GPX, 

IDB, DGN, INTERLIS, ESRI Shapefile, MapInfo File, Memory, PostgreSQL a částečnou 

podporu formátů Arc/Info Binary Coverages, Arc/Info E00 Coverages, DODS/OPeNDAP, 

ESRI Personal GeoDatabase, ESRI ArcSDE, Mapinfo File, GeoJSON, GRASS, MySQL, 

Xplane  a dalších. Formáty, které knihovna zvládá, stále přibývají a na jejich aktuálnost se 

lze podívat na stránce < http://gdal.osgeo.org/ogr/ogr_formats.html >. 

4.3.10 Adresář TMP a MS_TMP 

Adresář ms_tmp, jak jiţ bylo zmíněno výše, je určen k předávání obrázků map. Sem 

vkládá obrázky aplikace mapserv.exe a zde si je vyzvedává i prohlíţeč uţivatele cestou 

upravenou serverem Apache. Tento adresář je tedy přístupný ze strany uţivatele a je 

vhodné ho z hlediska bezpečnosti oddělit od programu MapServeru a přesunout do jiného 

adresáře pro sloţky, které jsou určené k přístupu z webu. Více o této problematice 

v kapitole Bezpečnost systému. 

Adresář ms_tmp se bude postupně plnit obrázky, tak jak budou zasílané poţadavky 

na aplikaci mapserv.exe. Protoţe nedochází k mazání těchto obrázku, jejich počet narůstá a 

po určitém čase by mohlo hrozit zaplnění disku. Proto se po instalaci MapServeru spouští 

vytvořená aplikace mazani.bat, která v přesně stanovenou dobu obsah tohoto adresáře 

vymaţe.  

4.3.11 Adresář apps 

V adresáři apps budou umístěny základní soubory, potřebné pro provoz celého 

MapServeru. V rámci této práce, bude do tohoto adresáře uloţen nový adresář s názvem 

Opatovice, ve kterém bude konfigurační soubor pro MapServer (mapfile) nazvaný 

Opatovice.map, dále pak ortofotomapa a šablony, pomocí kterých bude klient 

s MapServerem komunikovat., V základní pokusné verzi tam budou i obrázky, ikony a 

fotografie. Pro verzi ostrého nasazení se potom tyto obrázky, ikony a fotografie přesouvají 

do adresáře C:/www/OpatoviceW viz kapitola Bezpečnost systému. 

Mapsoubor (mapfile) je soubor, který obsahuje základní konfigurační údaje, podle 

kterých se řídí generování a zobrazení obrázku mapy na výstupu z MapServeru. Obsahuje 

mnoho parametrů povinných (bez kterých by se nevygenerovala ţádná mapa) a 

doplňkových, které mohou výsledek doplnit o další funkce. Obsahuje také adresy zdrojů 

http://www.gdal.org/
http://gdal.osgeo.org/ogr/ogr_formats.html
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potřebných pro vytvoření obrázku a adresy pro ukládání obrázků, jejich rozlišení, formát, 

kartografické zobrazení, adresy na stránky dotazů, jednotky měřítka, pokyny pro 

generování měřítka, legendy náhledové mapy a tak dále (rozbor mapfile bude proveden 

v příloze, kapitole Konfigurační soubor MapServeru). 

4.3.12 Šablona hlavní internetové stránky  

4.3.12.1 Hlavní internetová stránka 

 Z pohledu uţivatele je to asi nejdůleţitější komponenta MapServeru. Tvoří základní 

rozhraní mezi uţivatelem a Mapserverovým systémem. Tato internetová stránka musí být 

jednoduchá, přehledná a pokud moţno co nejvíce intuitivní, aby uţivatele neodradila a 

naopak ho „oslovila“ k dalšímu pouţití. Umoţňuje uţivateli s mapou do určité míry 

omezeně pracovat. Můţe ji zvětšovat, zmenšovat a posunovat, zapínat, vypínat vrstvy a 

hledat objekty nebo informace o nich. 

4.3.12.2 Návrh internetové stránky z hlediska uţivatele 

Při návrhu šablony internetové stránky byla upřednostňována tři základní kriteria. 

Těmito kritérii byly jednoduchost, intuitivnost a ergonomie. 

Jednoduchost a intuitivnost byly dány barevným odlišením ovládacích prvků, jejich 

velikostí a popisem v nápovědě u tlačítek. Je totiţ předpoklad, ţe tyto stránky budou 

prohlíţet i osoby starší, které většinou jiţ nemají tak dobrý zrak, a proto je pro ně 

vhodnější umístit do šablony ovládací tlačítka větší a jednoduše popsaná (i kdyţ tento 

popis nemusí být z technologického hlediska zcela správný).  

Ergonomie ovládání je dalším zásadním kriteriem. Při návrhu bylo myšleno na to, 

aby uţivatel nemusel pro často uţívané prvky přejíţdět z jednoho konce okna na druhé, 

coţ značně znepříjemňuje práci s takovouto stránkou. Proto byly ovládací prvky 

soustředěny do pravé svislé části obrazovky a rozbalovací menu sluţeb do spodní části 

obrazovky (do svislé části by se všechny nevešly, navíc by při rozbalení menu zakrývaly 

ostatní prvky). Toto rozloţení vychází z podstatně vyššího zastoupení praváků ve 

společnosti a tedy logickým umístěním ovládání k pravé ruce, která pracuje s myší.  

Koncentrací nejčastěji pouţívaných prvků do pravé a spodní části okna, zde bylo 

vytvořeno pomyslné ovládací centrum, ze kterého není pro ovládání šablony třeba přejíţdět 

přes střed sledovaného prostoru mapy. Tím nedochází k tak velkému rozptýlení pozornosti 

při zaměření na určitý objekt zájmu a efektivnějšímu vyuţití stránky. 

Návrh stránky po uplatnění výše určených předpokladů vypadal potom takto: 
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Šablona internetové stránky je rozdělena na dvě základní části, nazvané zakladniA a 

zakladniB. V šabloně zakladniA je pouze adresa s parametry, které umoţní prvotní načtení 

dat do šablony zakladniB.  

Podobný vzhled jako šablona zakladniB mají i šablony určené k odpovědi na dotaz. 

Tyto šablony jsou více přizpůsobeny k předávání atributů uţivateli a nejsou v nich jiţ 

ţádné další ovládací prvky. 

Kódy všech šablon jsou podrobně rozebrány v příloze Instalace software.    

4.3.13  Konfigurační soubor MapServeru (mapsoubor nebo mapfile) 

Mapfile je pro MapServer prakticky nejdůleţitější, určuje totiţ, co a jak se bude 

zpracovávat, kde se nacházejí potřebná data a kam se uloţí výsledky jeho činnosti. Jsou 

v něm zadané všechny parametry, nutné pro vygenerování obrázků mapy, legendy, 

referenční mapy, obrázků v dotazovací šabloně, spuštění dotazovací šablony a tak dále. 

Soubor je tvořen textovými příkazy, pomocí nichţ lze zlepšovat funkcionalitu MapServeru. 

Základ mapfile získáme pomocí pluginu v programu QuantumGIS. Ten vygeneruje 

základní parametry mapfile a hlavně cesty spojující jednotlivé vrstvy s databází a soubory. 

Takto vytvořený soubor mapfile, je uveden v příloze Výpisy programového kódu na cd. 

Tento soubor je však s MapServerem prozatím nefunkční, protoţe plugin v QuantumGIS 

obsahuje chyby a souřadnicový systém nastavuje vţdy na WGS84. Tyto chyby se musí 

opravit.  

Mapfile skládající se ze základních instrukcí umoţní generování obrázku mapy a 

legendy. Přidáváním dalších instrukcí je pak mapfile moţno rozšířit tak, aby MapServer 

generoval ještě měřítko, navigační mapu, nebo aby bylo moţné spustit dotazovací šablonu.  

Kompletní popis s vysvětlivkami, co který příkaz znamená, je uveden v příloze 

s názvem Mapfile. Zde budou uvedeny pouze nejdůleţitější úseky kódu. 

 

Černou barvou                  

jsou označeny tabulky. 

Modrou barvou                 

jsou označeny jednotlivé 

řádky. 

Červenou barvou             

jsou označeny jednotlivé 

buňky.    

          Obrázek 5.   Schéma tabulek, řádků a buněk v šabloně zakladníB. 
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Z QuantumGIS bude vygenerován mapfile, který obsahuje následující chyby: 

 špatné označení jednotek 

 

               UNITS metery   
             správně  UNITS meters  

 EPSG nastavený na WGS84 místo 

srávného nastavení S-JTSK  

    

'proj=longlat' 

'ellps=WGS84' 

'datum=WGS84' 

'no_defs' 

'' 

 správně  "init=epsg:2065" 

 nastavení adresace pro ukládání vygenerovaných obrázků, správná adresa je: 

# Set IMAGEPATH to the path where MapServer should 

# write its output. 

IMAGEPATH '../../tmp/ms_tmp/' 

  nastavení adresace pro výběr obrázků, správná adresa je: 

# Set IMAGEURL to the url that points to IMAGEPATH 

# as defined in your web server configuration 

IMAGEURL '/ms_tmp/' 

 adresování vrstvy v databázi, správná adresace vypadá takto: 

Celkem se vygeneruje pět vrstev a kód pro generování obrázku legendy.  

V následující tabulce je ukázka úpravy jedné vrstvy. V levé části tabulky je uveden 

příklad vektorové vrstvy tak, jak ji vygeneroval QuantumGIS. Chyby, které je nutné 

opravit, jsou označeny červeně. V pravé části je černým textem zapsaná ta samá vrstva 

s opravenými chybami a bez souřadnicového systému, ten je dán v hlavní části mapfile 

EPSG 2065. Zeleným textem je pak doplněn kód pro přiřazení čísla popisného 

k vybranému prvku (nemusí v kódu vrstvy být) a modře je doplněn kód pro dotaz na 

označený objekt (spouští se dotazová stránka), opět tento kód nemusí být do kódu vrstvy 

zařazen, pokud nebude potřeba vyřizovat dotazy na objekty.  

CONNECTION 'host=localhost  user=postgres     password=admin    dbname=PostGIS' 

                                                              
     spojení            lokální připojení     název účtu databáze          heslo databáze                název databáze     

DATA'the_geom FROM public.'obytne_domy' 
  zde je uveden název vrstvy, ze které budou 

          načtena data z databáze (identifikace vrstvy) 
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Tabulka 1. V levé části vrstva generovaná s chybami, v pravé vrstva opravená a rozšířená. 

LAYER LAYER             

    NAME 'obytne_domy'     NAME 'obytne_domy' 

    TYPE POLYGON     TYPE POLYGON  

    CONNECTIONTYPE PostGIS     CONNECTIONTYPE PostGIS 

 CONNECTION 'host=localhost user='postgres'  

 password=admin dbname='PostGIS'' 

CONNECTION  'host=localhost  user=postgres 

password=admin  dbname=PostGIS'  

    DATA 'the_geom FROM obytne_domy'    DATA 'the_geom FROM obytne_domy' 

METADATA METADATA 

  'wms_title' 'obytne_domy'   'wms_title' 'obytne_domy' 

END END 

  STATUS DEFAULT   STATUS ON 

  TRANSPARENCY 100   TRANSPARENCY 100 

    PROJECTION     CLASSITEM "c_popisne"                       

    'proj=longlat'     LABELITEM "c_popisne" 

    'ellps=WGS84'     CLASS 

    'datum=WGS84'     EXPRESSION "%cp%" 

    'no_defs'     COLOR 255 255 0 

    ''     OUTLINECOLOR 0 0 0 

  END     LABEL 

     TYPE bitmap 

     SIZE medium 

     COLOR 255 100 100 

 END 

 END 

  CLASS   CLASS 

     NAME 'obytne_domy'      NAME 'obytne_domy' 

     STYLE     STYLE 

     SYMBOL 0      SYMBOL 0 

     SIZE 10      SIZE 10  

     OUTLINECOLOR 0 0 0     OUTLINECOLOR 0 0 0 

     COLOR 255 0 255     COLOR 255 0 255 

   END   END 

 END END 

END      HEADER 'dot_header.html' 

    TEMPLATE 'dotOD.html' 

    FOOTER 'dot_footer.html' 

 END 

 

Vzhledem k velkému mnoţství chyb, které se nachází ve vygenerovaném mapfile a 

mnoţství kódu, který je nutné do mapfile ještě přidat, aby bylo moţné generovat další 

obrázky, je doporučeno začátečníkům pouţívat pro tuto práci vytvořený skript Oprava, 

umístěný v adresáři Opatovice. Skript je určen hlavně pro začátečníky a osoby neznalé 

(tedy supervuţivatele na obecním úřadě), nikoliv pro odborníky, kteří si skript raději 

upraví ručně. Skript opravu mapfile do značné míry automatizuje a je moţno se s ním 

vyhnout překlepům a syntaktickým chybám, způsobujícím v běhu MapServeru závaţné 

chyby s chybovým hlášením, které často umí správně pochopit jen odborník na MapServer. 

Skript k vygenerovaným vrstvám přidává ještě další vrstvu pro logo ČÚZK, 

(případně lze s touto vrstvou vygenerovat i vodoznak GEODIS, ale ten je potřeba ještě 

doplnit hodnoty dalších bodů a obrázek vodoznaku), kód pro referenční mapu a měřítko. 

 Vytvořený skript má přes své výhody i některá důleţitá pravidla a omezení. 

Podrobný návod, jak se skriptem oprava pracovat, jak ho nastavit a upravit, i pro jiné 

vrstvy, je uveden v příloze této práce, v kapitole s názvem Oprava mapfile generovaného 

programem QGIS 0.10.0.  
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4.4 Bezpečnost systému 

Mapserverový systém, popisovaný v této diplomové práci, má za úkol prezentovat 

v sobě obsaţená data uţivateli. Systém tedy musí mít na internetu vystavenou svoji adresu 

a přístupné adresáře, kde jsou uloţeny obrázky map a fotografie. Vzhledem k tomu, ţe tyto 

adresáře jsou v hlavním stromu MapServeru, je toto rozloţení z hlediska bezpečnosti 

poměrně nevhodné. Adresáře se mohou stát terčem útoku určitých jedinců a to buď s cílem 

proniknout do systému a narušit jeho činnost, nebo zahltit server jednoduchými dotazy a 

tím ho prakticky vyřadit. Proti prvnímu způsobu lze MapServer chránit několika způsoby. 

V této práci byl zvolen poměrně jednoduchý způsob oddělením adresářů a přístupovými 

právy. O podobném stylu ochrany se lze dočíst například v [8]. Proti druhému způsobu 

napadení však bude tato obrana neúčinná a k řešení by bylo třeba zajistit další program, 

který by tvořil vstupní filtr. Tento typ obrany však přesahuje rámec zadání této diplomové 

práce a nebyl jí řešen. 

Všeobecně je obrana proti útočníku chápána jako velmi komplexní problém a o 

moţnostech policie v boji s touto trestnou činností se lze více dočíst zde [5].    

Při aplikování metody odděleného adresáře je nutné vytvořit na disku určitý adresář 

většinou označovaný www, ve kterém se umístí pouze nejnutnější soubory a adresáře, které 

budou přístupné z internetu. Vlastní program s jednotlivými aplikacemi bude v jiném 

adresáři, z internetu nepřístupném. Aplikace programu budou se soubory v adresáři www 

propojeny pomocí relativních adres tak, ţe je nebude moţné z internetu adresovat.   

Toto oddělení dat od programu bude mít i další výhody z hlediska obsluhy. Při 

obnově dat nebude muset superuţivatel hledat adresář s fotografiemi zanořený v 

MapServeru (kde existuje potenciální nebezpečí, ţe svým jednáním program poškodí), ale 

bude je mít uskladněné na jednom, pro manipulaci relativně bezpečném místě, které i při 

úplném vymazání neovlivní nastavení programu a jednoduchým nakopírováním souboru s 

daty ze zálohy zpět bude systém opět zcela funkční. Při velkém poškození lze ze zálohy 

nakopírovat celý adresář www. 

4.4.1 Rozloţení adresářů 

Nové rozloţení adresářů je patrné na následujícím obrázku. Na disku se zaloţí 

adresář www, do kterého se vloţí adresář OpatoviceW s nezbytnými soubory a adresáři. 

Těmito soubory budou; startovací soubor spustit, soubor s hlášením chyby dotazu empty, 

adresář ms_tmp s vygenerovanými obrázky mapy a adresář img s fotografiemi. 

V obrázku jsou barevnými šipkami znázorněny nové cesty k obrázkům, ovály stejné 

barvy pak označují adresáře či soubory, v nichţ je adresování pro danu cestu třeba změnit.  
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Změnit bude třeba adresování k těmto souborům:  

 mapfile, kde se přepíše adresa Imagepath pro ukládání obrázku (změní se adresa adresáře 

ms_tmp na tuto:                  ../../../www/OpatoviceW/tmp/ms_tmp 

 httpd.conf se na řádku 331 (nebo některém řádku v okolí, dle verze MapServeru) přepíše alias 

takto:                Alias        /ms_tmp/    „c:/www/OpatoviceW/tmp/ms_tmp/“ 

ještě bude nutné opravit adresu přidělení práv tomuto adresáři, která je uvedena na  řádku 360  

(nebo okolí) a to takto:    <Directory   „C:/www/OpatoviceW/tmp/“> 

 adresáři httpd.d přejmenovat soubor z httpd_apps.conf na httpd_www.conf a přepsat vnitřní 

adresaci na:                 Alias /Opatovicew/ "C:/www/OpatoviceW/" 

 v adresáři Apache/htdocs změnit v souboru index.html adresaci MapServeru na 

                                      http://localhost/OpatoviceW/spustit.html 

Pro adresář Opatovice W bude třeba nastavit takováto pravidla přístupu: 

<Directory "C:/www/OpatoviceW/">  

               AllowOverride None    

               Options none   změna - nebudou se nastavovat žádné vlastnosti pro adresáře 

               Order allow,deny  

               Allow from all  

</Directory>  

Více se lze o zabezpečení serveru dočíst v příloze, kapitole Bezpečnost systému. 

 

Obrázek 6.   Grafické znázornění cest, kterými jsou adresovány jednotlivé soubory v novém uspořádání. 



Bc. Jarmil Jiříček:   Open source software pro správu geodat na obecních úřadech                   Geoinformatika  

 
44 2010 

5 Vývoj Mapserverového systému z hlediska dat 

Software Mapserverového systém byl sestaven dle poţadavků, které byly velmi 

obecně specifikovány na obecní radě. Vývoj systému pokračoval v krocích, které byly 

vţdy konzultovány s panem starostou či místostarostou. Pro předvádění pokusných 

prototypových verzí Mapserverového systému byly nejprve zaloţeny tři vektorové vrstvy s 

názvy domy, komunikace a ostatni_plochy, které měly pro demoverzi v této diplomové 

práci stačit. Z jednání ale postupně vyplynulo, ţe pro hlavní účel, kterým je přilákání 

turistů, ukázka památek, kultury a pro informovanost občanů jsou tyto vrstvy málo. Pokud 

tedy měl být naplněn cíl projektu, bylo nutné počet vrstev zvýšit. Proto bylo nakonec 

rozhodnuto vytvořit pět vrstev s názvy obytne_domy, kultura, sluzby, ostatni_plochy a 

komunikace. Tyto vrstvy jiţ byly akceptovány všemi zástupci obce, jako prozatím 

dostačující. Následně byl vypracován logický datový model pro pět vrstev, který byl na 

schůzi zastupitelstva všemi zúčastněnými schválen s tím, ţe pro interní pouţití obecního 

úřadu bude tento model rozšířen o atributy, které mají povahu důvěrných dat.  

Tabulka 2 . Logický datový model mapy obce Opatovice nad Labem 

Název objektu Definice objektu                 
Název datové 

vrstvy 

Geometrie 

prvku 
Název 

atributu 
Typ Popis atributu 

rodinný dum 

bytový dům 

panelový dům 

obydlená stavení, 

trvale či přechodně 

obytne_domy polygon 

multipolygon 

c_popisne text číslo popisné daného objektu 

cast text místní označení části obce 

ulice text název ulice 

typ text 
typ stavby (rodinný dům, bytový 

dům, panelový dům ) 

obrazek text 
domy známých osobností, 

pamětní desky (výjimečně) 

info text informace o pamětihodnostech 

objekt, dům, 

dílna, stavení, 

prostor 

objekt, ve kterém se 

vykonává sluţba 

občanům 

sluzby 
polygon 

multipolygon 

c_popisne text číslo popisné daného objektu 

cast text místní označení části obce 

ulice text název ulice 

sluzba text 
název služby ( dílna, obchod, 

úřad, firma, jiná služba) 

obrazek text fotografie objektu se službou 

popa text provozní doba  pondělí - pátek 

sone text provozní doba sobota -  neděle 

objekt, dům, 

areál, místo 

objekt či prostor 

pro kulturní vyţití 

občanů  

kultura polygon 

c_popisne text číslo popisné daného objektu 

cast text místní označení části obce 

ulice text název ulice 

objekt text 
název objektu kulturního využití 

(škola, hřiště, socha, památka) 

obrazek text fotografie objektu se službou 

infoa text informace o památce (část A) 

infob text informace o památce (část B) 

parkoviště, 

účelová plocha, 

obecní plocha 

prostor,  určený 

k účelům daným 

obecním úřadem  

ostatni_plochy polygon 

cast text místní označení části obce 

ucel text účel daného prostoru  

obrazek text fotografie plochy 

silnice, ulice, 

cesta, místní 

komunikace,  

komunikace pro  

pěší, motorová i 

nemotorová vozidla  

komunikace polygon 

ulice text název ulice 

typ text číslo nebo označení komunikace 

obrazek text fotografie objektu se službou 
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5.1 Dostupnost mapových podkladů 

V roce 2008 uzavřela firma Geodis Brno s.r.o. s Královehradeckým krajem smlouvu 

o moţnosti poskytování barevných ortofotomap s rozlišením 20cm/pixel  v souřadnicovém 

systému S-JTSK  nebo WGS84 UTM za poplatek 900Kč. Toto dílo mohlo být vyuţito dle 

smlouvy i pro prezentování na internetu, ale bylo nutné do kaţdé dlaţdice vloţit vodoznak 

firmy Geodis a zajistit, aby mapový server znemoţnil převod dat z internetové stránky do 

původního mapového díla významnou změnou rozlišení. Více zde < http://gis.kr-

kralovehradecky.cz/ >. 

Další moţnost jak získat geodata se objevila 8.2.2010 na stránkách Českého úřadu 

Zeměměřického a Katastrálního:  

 Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:10 000  

 Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:50 000  

 Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:200 000  

 Soubor vektorových dat správních hranic a hranic katastrálních území ČR  

 Digitální barevné ortofoto (na území, kde zatím není k dispozici, panchromatické ortofoto)  

Obce se pak musí zavázat smlouvou, ve které musí nabyvatel znemoţnit přímé 

kopírování mapového díla, tj. jednotlivých datových segmentů, např. vlastní konstrukcí 

dialogu www stránek. Výsledný obraz na www stránce pak musí vţdy obsahovat „ 

přidanou hodnotu“, která spolu s rastrovou mapou bude tvořit nedělitelný celek, tedy u 

Mapserverového systému je to šablona okolí a pevně zobrazovaná některá z vektorových 

vrstev. V případě vektorových dat bude pouţita taková technologie, aby výsledek byl 

jednolitý rastrový obraz, coţ mapserverový systém opět splňuje. Opět nesmí jít převést 

obrázek z www stránky do původního mapového díla významnou změnou grafického 

rozlišení na serveru. Na stránce musí být uvedena doloţka: Mapový podklad © Český úřad 

zeměměřický a katastrální. Celé znění smlouvy je moţné najít na stránkách Pardubického 

kraje < http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=2679&category= >, nebo přímo na 

ČUZK. 

http://gis.kr-kralovehradecky.cz/
http://gis.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=2679&category
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6 Udrţitelnost systému 

Hlavním motorem pokroku a novinek u open source software jsou jeho aktualizace 

metodou nových verzí, přičemţ obvykle předchozí verze je po opravách prohlášena za 

stabilní. Z rozboru poznatků, získaných při vyhledánávní a testování různých verzí 

software, bylo zjištěno, ţe nové verze pouţitých programů byly vystavovány téměř po 

roce. Zhruba kaţdý třetí rok se tyto verze změnily zásadnějším způsobem, coţ se projevilo 

i na jejich funkcionalitě. Tyto zásadnější obměny jsou pak hlavním problémem při 

odlaďování systému. Ne všechny novinky jsou totiţ pro daný program přínosem a mnohdy 

jsou aktualizacemi ovlivněny i základní funkce tak, ţe je pro ně v současnosti vypracovaná 

metodika nepouţitelná. Praktickou ukázkou je databáze PostgreSQL. V době kdy bylo 

s Mapserverovým systémem započato, existovala pouze verze 8.2. Dnes existuje verze 8.4 

a kaţdá z verzí má jinak vytvořený instalátor. Program QuantumQIS je na tom ještě hůře. 

Nejprve se změnilo celé grafické prostředí a v nejnovějších verzích začalo přibývat funkcí, 

které program učinily, z psychologické stránky, pro laiky, stále hůře ovladatelným. 

Existuje totiţ pravidlo, které říká, ţe mezi zvyšujícím se počtem funkcí a ochotou osob 

pracovat se softwarem panuje nepřímá úměra, která je dána strachem ze sloţitosti ovládání. 

Proto je pro kompletní funkčnost celého systému doporučeno pouţívat vybraný software. 

Pokud tedy bude třeba řešit přechod některého z programů na novou verzi, je nutné 

produkt nejprve řádně otestovat a teprve potom nasadit. Pokud nebudou programy měněny, 

lze předpokládat udrţitelnost systému i v delším časovém horizontu.  

Mapserverový systém by vyzkoušen na Windows Serveru 2003, kde fungoval bez 

nejmenších problémů. Podstatně horší kompaktibilita byla zjištěna ve verzi Windows 

Serveru 2008 (více v kapitole 7.1).  Predikce funkce na novějších verzích Windovs Serveru 

však, za současného tempa vývoje tohoto produktu, není moţná. 

Problémy by mohly nastat ještě při aktualizacích Firefoxu, na který byla html stránka 

odladěna. Tyto aktualizace probíhají mnohokrát do roku a nová verze vychází zhruba 

jednou do roku. Při takto časté obnově programu můţe dojít k závaţné chybě, která naruší 

funkčnost stránky. Řešením by mohl být přechod na alternativní prohlíţeč, ale 

rozumnějším by zde asi byl zásah vývojáře, který by problém analyzoval a snaţil se ho 

vyřešit. Nejhorším řešením by bylo počkat na novou verzi s nadějí, ţe bude chyba 

opravena. 

Předpokládaná technická udrţitelnost systému, bez jakéhokoliv následného zásahu 

do systému, byla odhadnuta na cca 4 roky. Udrţitelnost systému z pohledu moţné obměny 

zástupců obce, kteří v současnosti tento systém podporují, po volbách nelze odhadnout.     
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6.1 Kalkulace nákladů na systém 

V projektu této diplomové práce byl vytvořen menší geoinformační systém, 

sestavený ze svobodného software a s určitým rozsahem funkcionality. Pokud by měl být 

vytvořen obdobný systém, ve stejném nebo vyšším rozsahu funkcionality, z komerčního 

software uznávaných a zavedených firem, představovalo by to pro obec nemalé náklady. 

Pro konkrétní představu nákladů bylo osloveno několik firem zabývajících se touto 

problematikou, jaké programy a politiku technické podpory by poskytly obci, pro 

vybudování geoinformačního systému, která má 2800 obyvatel a rozlohou 14km
2
. 

Výsledné sestavy programů a ceny za tyto produkty jsou uvedeny v níţe popsaných 

tabulkách. Tyto ceny jsou však pouze orientační. Většina oslovených firem v odpovědi na 

zadanou otázku nebyla příliš sdílná a k uvedeným cenám téměř vţdy nabízela další jednání 

o úpravě těchto cen, dle konkrétních specifikací, například nárocích na systém, mnoţství a 

formátu distribuovaných map, pokrytém území, dostupném hardware, potřebám aktualizací 

a dalších moţnostech.  

V následující tabulce je nabídka programových produktů a podpory od firmy 

ARCDATA Praha s.r.o., oficiálního distributora firmy ESRI:  

Ceny byly zjišťovány u firmy ARCDATA Praha s.r.o., oficiálním distributoru ESRI a jsou platné k 4.11.2009. 

Z větších českých firem zabývajících se problematikou GIS obecně byla dále 

oslovena firma GEOVAP spol. s.r.o.. Přehled softwarových produktů, které by pouţila tato 

firma pro mapový server, je v následující tabulce: 

Ceny byly zjišťovány u firmy GEOVAP spol. s.r.o. a jsou platné k 19.2.2010. 

Tabulka 3.  Náklady na software, který by použila firma ARCDATA Praha s.r.o.. 

software náklady v Kč 

ArcGIS Server Standard Enterprise: (Mapový server)                                  540 000,-  

SŘBD server s podporou fail over clustra a partitioning table MS SQL 576 000,-  

Rozšíření SŘBD o managment prostorových dat v relační databázi 216 000,-  

ArcEditor 9.3 Single Use/Concurrent (správa prostorových dat) 189 000,-  

Maintenance (technická podpora) pro ArcGIS server a ArcEditor na 1 rok 162 000,-  

Celkem:     1 683 000,-  

Tabulka 4.  Náklady na software, který by použila firma GEOVAP spol. s.r.o.. 

software náklady v Kč 

Mapový server MARUSHKA Enterprise                                  300 000,-  

SRBD server s podporou fail over clustra a partitioning table MS SQL 576 000,-  

SRBD s vlastním rozšířením clustering, partitioning, network balancing 150 000,-  

GeoStore V6 - desktop GIS a grafický editor 50 000,-  

Maintenance poplatek je ve výši 20% z ceny produktů cca 180 000,-  

Celkem:  1 256 000,-  
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Pokud by měla být zvolena menší česká firma, která je přímo zaměřena na pokrývání 

poţadavků menších obcí, lze zvolit firmu Topol s.r.o.. Tato firma by pro stejný rozsah 

funkcionality pouţila následující produkty: 

Ceny byly zjišťovány u firmy TOPOL s.r.o. a jsou platné k 15.2.2010. 

Další významnou firmou, která se zabývá řešením mapových serverů ve městech i na 

obcích je firma T-MAPY s.r.o. Jako mapový server pouţívá firma stejný základ, který byl 

pouţit i v této diplomové práci, tedy MapServer UMN. Pro tento server však vyvinula 

vlastní skript a další rozšíření ve formě doplňujících a výměnných modulů, 

naprogramovaných v jazyce PHP a Java. Firma umí pracovat s více typy databází a dle 

konkrétních poţadavků potom zákazníkovi doporučí optimální řešení. Obvykle pouţívá 

databázové systémy MySQL, ORACLE nebo PostgreSQL s nástavbou PostGIS.  

Ceny byly zjišťovány u firmy T-MAPY s.r.o. a jsou platné k 23.2.2010. 

Poslední oslovenou firmou, poskytující nabídky na software, pro mapový server 

obce, byla firma GEPRO spol. s.r.o.. Tato firma dodává svůj vlastní software MISYS. Pro 

obce pak obvykle poskytuje needitační verzi, která je levnější. Z důvodů porovnání stejné 

funkcionality byl ale vybrán systém s moţností plné editace vektorových vrstev. 

Ceny byly zjišťovány u firmy GEPRO spol. s.r.o. a jsou platné k 24.2.2010. 

Tabulka 5.  Náklady na software, který by použila firma TOPOL s.r.o.. 

software náklady v Kč 

Mapový server TopoL Internet Server                                  110 000,-  

PostgeSQL           0,-  

PostGIS nástavba pro vektorová data           0,-  

TopoL Reduced  Basic + nastavba na katastr, jako grafický editor 81 000,-  

Poplatek za přípravu, zavedení a proškolení pracovníků cca  30 000,-  

Celkem:       221 000,-  

Tabulka 6.  Náklady na software, který by použila firma T-MAPY s.r.o.. 

software náklady v Kč 

MapServer UMN s vlastním jádrem (PHP)                                  100 000,-  

PostgeSQL           0,-  

PostGIS nástavba pro vektorová data           0,-  

ArcEditor 9.3 Single Use/Concurrent (správa prostorových dat) 189 000,-  

Maintenance poplatek je ve výši 20% z ceny produktů cca 59 000,-  

Celkem:       348 000,-  

Tabulka 7.  Náklady na software, který by použila firma GEPRO spol. s.r.o.. 

software náklady v Kč 

Mapový server MISYS web, atributy napojeny na DB Access                            90 000,-  

MISYS grafický editor 40 000,-  

Poplatek za přípravu, zavedení a proškolení pracovníků cca  30 000,-  

Celkem:       160 000,-  
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Přehledy výše uvedených cen byly za systémy, které by odpovídaly funkcionalitou 

budovanému Mapserverovému systému. Firma GEPRO spol. s.r.o. a T-MAPY s.r.o. však 

nabízí obcím i levnější varianty s menší funkcionalitou. U obou firem se jednalo a sníţení 

ceny dodáním levnějšího produktu na editaci map. V příkladu je uvedena firma T-MAPY 

s.r.o., systém se liší pouze vypuštěním ArcEditoru 9.3 a jeho nahrazení systémem GISel, 

který neumí editovat vrstvy v databázi. 

Ceny byly zjišťovány u firmy T-MAPY s.r.o. a jsou platné k 23.2.2010. 

Všechny firmy předpokládají, ţe se o nainstalovaný systém, s plným rozsahem 

editace bude starat osoba, která má alespoň částečné vzdělání v oboru geoinformatiky, 

informatiky, kartografie či podobném oboru. Menší či ţádné nároky na vzdělání se 

předpokládají pouze u systémů bez editace, kde ale obsluha můţe systém pouze zapínat a 

vypínat.  

V této práci byl uplatněn zcela odlišný přístup k obsluze, neţ jaký je praktikován u 

komerčních firem. Do editace a údrţby systému byla, formou zpracovaných metodik, 

zapojena osoba bez vzdělání. Programy pouţité v Mapserverovém systému byly díky open 

source licenci získány zdarma. Tímto způsobem byly eliminovány náklady uvedené 

v předchozích tabulkách. Ovšem s nasazením systému na obecním úřadě jiţ jisté nezbytné 

náklady spojené byly. Nejvyšší částku tvořil čas pana místostarosty, který ve svém volném 

čase, zakresloval objekty do mapy. Dále pak čas servisního technika spravujícího 

počítačovou síť na obecním úřadě, který mne seznámil s topologií sítě a umoţnil instalaci 

MapServeru a databáze na skrytou část diskového pole. Poslední poloţkou byly ještě 

náklady spojené s pořízením ortofotomap. Celkově pak tyto druhotné náklady, které 

nebyly přímo spojeny s vývojem, dosáhly výše 15400,-. Rozpis nákladů, tak jak mi byl 

předloţen panem starostou, je uveden v následující tabulce: 

Tabulka 8.  Náklady na software, který by použila firma T-MAPY s.r.o.. 

software náklady v Kč 

MapServer UMN s vlastním jádrem (PHP)                                  100 000,-  

PostgeSQL           0,-  

PostGIS nástavba pro vektorová data           0,-  

needitovatelná v DB :  GISel  jako grafický editor (neumí práci s PostGIS)  19 000,-  

needitovatelná v DB : Maintenance poplatek je ve výši 20% z ceny produktů cca 22 000,-  

needitovatelná v DB: Celkem 141 000,-  

Tabulka 9.  Druhotné náklady spojené s nasazením Mapserverového systému. 

poloţky druhotných nákladů cena v Kč 

pořízení ortofotomap  900,-    

odměna pana místostarosty, spojená se zakreslováním objektů   cca 10 000,- 

čas servisního pracovníka firmy spravující počítačovou síť cca    4 500,- 

Celkem:         15 400,-   
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Jelikoţ vývoj a nasazení Mapserverového systému proběhlo úspěšně, rozhodl se pan 

starosta rozšířit svoji přislíbenou pomoc i na úhradu těchto druhotných nákladů 

z prostředků obce. 

Pří kalkulaci nákladů je na tomto místě vhodné odhadnout, kolik by mohl stát obec 

softwarový odborník, který by byl ochoten po čtyřech letech systém revidovat a znovu 

nastavit například pro instalaci na nový server. Předpokladem je, ţe by nebyl znalý 

programů GIS, ale měl by k dispozici tuto diplomovou práci.  

Pokud by byla správa serveru zadávána komerční firmě, po čtyřech letech by obec za 

údrţbu a obměnu dat v minimálním rozsahu dala přibliţně stejné mnoţství peněz. Tato 

částka by se v tomto případě počítala na čas servisního technika, či vzdálené podpory 

v rozsahu cca 10 hodin ročně a minimální aktualizaci vektorových vrstev mapy v částce 

cca 7000kč/rok. Takto prováděný rozsah údrţby a aktualizace by byl minimalizovaným 

řešením.    

Tabulka 10. Odhad nákladů na revizi Mapserverového systému, při přechodu na nový server. 

druh práce časová dotace 
cena v Kč 

(600kč/hod SW, 1500 kč/hod SW-server ) 

Software GIS - seznámení 10 hod 6 000,- 

Porozumění skriptu Opravy a návazností 15 hod 9 000,- 

Ladění nového systému (server) 20 hod 30 000,- 

Zpětné nasazení systému 10hod 15 000,- 

Celkem  60 hod 60 000,- 
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7 Zapojení do organizačního kontextu obce 

Na celkové posouzení projektu z hlediska zapojení do organizační struktury 

obecního úřadu je ještě brzo a do budoucna se toto zapojení bude odvíjet od mnoha 

faktorů, daných následným vývojem. 

 Prvním a velmi významným faktorem je přístup osob, k takto dostupným 

informacím a ochotě naučit se jich vyuţívat. V současnosti pracuje na obecním úřadě pět 

zaměstnaných osob. Tři pracovnice, které zpracovávají běţnou agendu obce, pan starosta a 

pan místostarosta.  

V běţné agendě obce se zpracovávají úkoly spadající do těchto oblastí: datové 

schránky, elektronické podatelny, oběh dokumentů, kategorizace dokumentů, vyřizování a 

ukládání spisů, korespondence, elektronické podpisy, vypracovávání zásilek, sekretariát, 

evidence úkolů, knihy jízd, správní řád a další. Tyto úkoly spisové sluţby se zpracovávají 

v databázovém programu Munis od firmy Triada. Práce spojená s vyřizováním 

vyjmenovaných úkolů, vytíţí dvě pracovnice téměř na celý pracovní úvazek a není jiţ, dle 

pana starosty, moţné jim přidávat další pracovní úkoly, protoţe musí zvládat ještě 

vyřizování styku s občany. Pro daný charakter úkolů, však nejsou informace z mapového 

serveru potřebné, úřednice pracují s geodaty jen velmi omezeně a k tomu jim postačuje 

místní znalost, která je na velmi dobré úrovni. Třetí pracovnice má na starosti pokladnu, 

platby občanů a firem. Dále zpracovává podklady pro radu, zastupitelstvo, stará se o 

osvětovou besedu a knihovnu. Zde také není prostor pro obsluhu Mapserverového 

systému, či jeho plné vyuţití. 

 Pan starosta řeší úkoly delegované na něj státem a připravuje návrhy, jak spravovat a 

nakládat s majetkem obce. Ten ke svým rozhodnutím potřebuje například návrhy územních 

plánů a mapy z katastru nemovitostí. Územní plán má k dispozici ve výtisku A3, nebo 

v TIFF obrázku velkého rozlišení na počítači. Dále má k práci na svém počítači 

nainstalován program pro prohlíţení katastrálních map Info KS od Geovapu. Tento 

program vyuţívá databáze katastru, kterou obec získává na technickém nosiči (cd) jednou 

za čtvrt roku zdarma.  

Jediným člověkem, který se o systém aktivně zajímá a můţe s ním i pracovat je pan 

místostarosta. Tato funkce byla na našem úřadu zřízena s tím, ţe je vhodná pro důchodce. 

Plat je na této funkci fixní cca 5000kč za měsíc, bez ohledu na délku pracovní doby. 

Přitom se pan místostarosta stará o inventarizaci pozemků obce (řeší ho pomocí programu 

Majetek Info KS, vyţívajícího katastrální mapy), sluţby spojené s  vyuţíváním pozemků a 

pomáhá občanům s řešením problémů okolo jejich pozemků, na základě katastrálních map 

a dlouhodobé místní znalosti. Je tedy zřejmé, ţe jeho zájem o Mapserverový systém, 

spojený s vytvářením map, je nad rámec jeho pracovních povinností, avšak s daty v něm 
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obsaţenými přímo pracuje. Zde je tedy prostor pro začleněné Mapserverového systému do 

organizační struktury obce. 

Je zřejmé, ţe v tomto obsazení nelze na systému zpracovávat úkoly typu územního 

plánu či krizového plánu. Lze však přepokládat zakreslování místních sítí, které jsou 

majetkem obce, coţ pomůţe hlavně stavbařům. V návrhu jsou i moţnosti získání 

digitálních map sítí ČEZ, RWE, VAK a O2, které by slouţily jen pro úřad, tedy tvorba 

vlastní malé Digitálně technické mapy. Dosud ale není uspokojivě vyřešen problém 

financí, aktualizací a převodů dat. Pan místostarosta si však prozatím vytyčil úkol 

vypracování plánu na odklízení sněhu ze silnic. Dalším úkolem by měl být plán osázení 

zeleně po obci (atributy - typ rostliny, vegetační doba a podobně). Pan místostarosta 

uvaţuje i o zakreslování území nápadu trestné činnosti, dle dat od obecní policie.  

Největší přínos však představitelé obce očekávají od nasazení Mapserverového 

systému pro veřejnost. Jeho nasazením se zvýší informační hodnota stránek obce, coţ 

můţe vést k podpoře turistického ruchu a usnadnit investorům rozhodování, zda v této 

oblasti podnikat (zvláště pokud se podaří sjednat podmínky připojení katastrální mapy a 

územního plánu). 

Další drobnosti, které chce obec tímto systémem vyřešit, bude zakreslování 

rozmístění kontejnerů na sklo a bioodpad, upozorňování občanů na chystané opravy 

vozovky, jízdní omezení a informace o chystaných turistických a kulturních akcích 

pořádaných Osvětovou besedou. V tomto případě bude podklady zpracovávat dotyčná 

úřednice, avšak kreslení plánů převezme opět pan místostarosta. 

Z tohoto výčtu je tedy patrné, ţe si tento systém teprve hledá cestu ke svému plnému 

vyuţití a začlenění. Jako velký problém se zde však jeví skutečnost, ţe celý projekt stojí na 

panu místostarostovi, který je důchodce a tyto práce dělá navíc. Dalším velmi zásadním 

faktorem jsou volby, změnou strany je moţné, ţe na místo pana místostarosty přijde osoba, 

která se této činnosti ve svém volném čase nebude chtít věnovat. Tím by projekt skončil 

v lepším případě zakonzervováním stavu. V tomto stavu by se pro nezájem představitelů 

jiţ mapy neobnovovaly a celý systém by fungoval do jeho prvního poškození, či 

reinstalace serveru. Tento stav není neobvyklým, coţ bylo potvrzeno rozhovory 

s pracovníky komerčních firem, specializujících se na tvorbu a nasazování obdobných 

systémů. Některé firmy to řeší osobní návštěvou na obci a za minimální náklady provádějí 

alespoň nezbytnou kontrolu systému, případně obnovu dat. 

Zcela odlišná situace by nastala, kdyby obec přijala, třeba jen na zkrácený úvazek, 

osobu s určitým vzděláním v oblasti GIS, projekce nebo architektury. Tento člověk by 

mohl, po seznámení se systémem, začít zpracovávat úkoly, které jsou ve stávajícím 

obsazení nedostupné.  
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Bylo by moţné začít úzce spolupracovat s firmou Aurum s.r.o. o tvorbě předběţných 

návrhů územního plánu svépomocí. Při vyuţití prázdných zaloţených vektorových vrstev 

z MINIS (zde < http://www.wmap.cz/uap/kr_sc/metodicky/ >) by bylo moţné v programu 

QuantumGIS vrstvy zpracovávat a vytvářet minimálně návrhy, které by byly vhodné ke 

schvalování a úpravám. Firma Aurum s.r.o. by potom mohla vyhotovit pouze konečný plán 

s certifikátem. Dále by bylo moţné zpracovat krizový plán. Další moţností jak prezentovat 

obec by bylo připravit několik map turistických výletů po okolí Opatovic nad Labem, 

včetně tras jak pro pěší, tak pro cyklisty. V itineráři by pak mohly být připraveny 

souřadnice orientačních bodů zaměřených pomocí systému GPS. 

Výhodou stálého pracovníka by byla relativní nezávislost na volebních výsledcích a 

tím i vyšší stabilita poskytovaných sluţeb. Dále pak moţnost hlouběji proniknout do 

problémů spojených s Mapserverovým systémem a jeho zapojením do dalších úkolů, pro 

které se zatím geodata nevyuţívají. Velmi důleţitým úkolem by také bylo postupné a 

nenásilné seznamování úřednic s moţnostmi systému, včetně jejich zaškolování.  

7.1 Ostré nasazení systému 

Nejprve byl Mapserverový systém pokusně nainstalován u pana místostarosty. On se 

pak rozhodl nastudovat metodiku a vyzkoušet ji v praxi. Běhěm jednoho měsíce, kdy byla 

metodika postupně dolaďována k co nejjednodušímu pochopení, se podařilo panu 

místostarostovi seznámit s programem QuantumGIS natolik, ţe jiţ byl schopen ho 

naprosto samostatně ovládat. Metodikou mu byly předány i základy odborného pohledu na 

problematiku a vzhledem k těmto znalostem, začal samostatně řešit některé odborné 

otázky, například šíře pojetí třídy kultura, řešení multipolygonových objektů a dělených 

objektů, mnoţství přiřazovaných atributů a tak podobně. Společně pak byly řešeny některé 

sloţitější otázky, týkající se například dvou odlišně zpracovávaných typů tříd, sdílených 

v jednom objektu. Problém bylo moţno řešit dvěma způsoby, buď přiřadit objektu 

slouţícímu primárně jako rodinný dům jen další atribut sluţby, coţ by se ale neprojevilo 

v obrazové informaci a sluţba by tak byla skryta v atributu. Návštěvník mapy by tedy 

neměl optickou informaci o sluţbě v daném objektu, nebo daný problém řešit opačně a 

zařadit objekt primárně ke třídě sluţby. Toto řešení by však zase nezohledňovalo obytné 

domy. Ani jedno z těchto řešení neodpovídalo zadání odlišení sluţeb, rodinných domů a 

kulturních staveb. Byl proto zvolen kompromis, který řeší situaci z pohledu turisty asi 

nejlépe, a tím bylo rozdělelní daného objektu na poloviny, či na části odpovídající 

zastoupení prostorů slouţících k provozování sluţeby a zbývající části vyuţité pro bytové 

jednotky. 

V následujícím čase zvládl pan místostarosta instalaci a konfiguraci programu 

QuantumGIS, dle poskytnutého návodu i doma a během dvou měsíců nakreslil téměř 1200 

objektů obce Opatovice nad Labem, včetně zápisu doplňujících atributů. 

http://www.wmap.cz/uap/kr_sc/metodicky/
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Metodika tedy splnila svůj účel, dala osobě neznalé základy, které jí umoţnily 

samostatně řešit jednoduché odborné otázky, a odborníkovi poskytla moţnost s 

touto osobou po odborné stránce omezeně pracovat. 

Mapserverový systém byl nejprve nasazen na jednojádrovém serveru Fujitsu-

Siemens ECONEL 50, CPU P4 3,2GHz, 4 GB RAM, 3x 160GB SATA HDD, OS 

Windows SBS 2003. 

Tato sestava však jiţ delší dobu svým výkonem nepostačovala k uspokojování potřeb 

práce obecního úřadu a současné obsluze internetových stránek obce. Z těchto důvodů zde 

byl Mapserverový systém spuštěn jen pokusně, pro vnitřní potřeby obecního úřadu.  

V březnu 2010 byl obcí zakoupen nový server DELL PE 710, 2 x CPU Intel XEON 

E5520 2,26GHz, 16 GB RAM, 6 x 73GB SAS 15k RPM HDD, OS Windows Web Server 

2008 64-bit. 

Při následujícím spouštění sluţeb obecního úřadu a internetových stránek obce bylo 

zjištěno, ţe výkonová rezerva nového serveru byla ještě značná a to uspíšilo rozhodnutí 

pana starosty, který povolil instalaci Mapserverového systému a integraci jeho odkazu do 

nově vytvářených stránek obce. Při instalaci Mapserverového systému na této kombinaci 

hardware a software se však objevilo několik problémů, které u předchozího serveru 

zaznamenány nebyly.  

Po instalaci PostgreSQL na systémový disk C: nebylo moţné spustit jeho databázový 

server, na coţ instalátor před koncem instalace upozornil chybovým hlášením. I další 

pokusy o spuštění v záloţce sluţby vedly k následujícímu chybovému hlášení: 

Error 193: 0xc1 (v logu doplněné hlášením: nebyla nalezena platná aplikace WIN32)    

Nepomohla ani reinstalace v reţimu kompaktibility. Avšak díky odborným fórům, 

řešícím podobné problémy s kompaktibilitou ve Windows Server 2008, byl vyzkoušen 

postup, který neodpovídal přímo tomuto případu, ale dané řešení uspělo.  

Instalace byla provedena v reţimu kompaktibility Windows Server 2003 na disk D: 

(nesystémový disk). Po instalaci začal databázový server fungovat bez problémů. Následná 

instalace PostGIS proběhla také bez problémů. Při vkládání dat však bylo bezpodmínečně 

nutné pouţít metodu zálohovacího souboru a nahrát data pomocí pgAdminIII. Metoda 

výměny celého adresáře s daty vedla vţdy k havárii serveru databáze a její následné 

reinstalaci. Program QuantumGIS bylo také nutno instalovat v reţimu kompaktibility 

s Windows XP a na disk D:. QuantumGIS pak pracoval bez dalších problémů. Jediným 

programem, který bylo moţné bezproblémově nainstalovat a provozovat na systémovém 

disku C: byl MapServer.  

Po těchto úpravách začal Mapserverový systém fungovat stejně jako na Windows 

Serveru 2003. 
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8 Závěr   

V této dipomové práci se podařilo vytvořit GIS systém, který jiţ lze porovnávat 

s obdobnými systémy menších komerčních firem (Topol, T-Mapy, Gepro). Výhody tohoto 

Mapserverového systému spočívají především v téměř nulové ceně, coţ znamená pro obec, 

firmy či organizace, úsporu minimálně 140 000 Kč. Další úspory vzniknou maximálním 

vyuţitím lidských zdrojů, protoţe se předpokládá, ţe obce, firmy či organizace si budou 

celý systém, dle zpracované metodiky, spravovat, udrţovat a aktualizovat sami.  

 Pro snadé nasazení systému u dalších subjektů bylo, jako alternativa textových 

příloh, vytvořeno cd s kompletními návody a metodikou. Návody postupně, ve třech 

stupních obtíţnosti, seznamují osobu pověřenou instalací s principem funkce mapového 

serveru tak, aby byla schopna pochopit hlavní části technologie a zkonfigurovat si svůj 

vlastní systém. V nejjednoduší části si lze vyzkoušet speciálně upravenou demoverzi 

mapového serveru, kterou je moţné nainstalovat ve třech krocích. Mnoţství podávaných 

odborných informací se pak stupňuje, aţ k podrobnému popisu systému a rozboru jeho 

konfiguračních souborů. Pro osobu pověřenou obsluhu tohoto systému, je na cd 

zpracována metodika, dopněná o videonávody, která poskytne základní a nezbytné 

informace o práci s geodaty, naučí obsluhu pouţívat potřebné programy, spravovat, 

údrţovat a aktualizovat celý systém. Předpokládaná je však základní znalost práce 

s počítačem a zcela nezbytný je i zájem o nasazení této technologie, kterého se zatím na 

obecních úřadech příliš nedostává. 

Ověřením na třech dobrovolnících bylo zjištěno, ţe dle návodů a metodiky na cd, 

zvládne průměrně vzdělaná osoba, znalá práce s počítači, nainstalovat a zkonfigurovat celý 

systém. Doplnit do něj geodata dle navrţeného logického datového modelu, případně si 

tento model upravit pro vlastní data.  

Vytvořený systém má však i své slabé stránky. Při závěrečném testování na 

dobrovolnících se ukázalo, ţe skript oprava nesplnil všechna očekávání a pro širší nasazení 

by jej bylo třeba vylepšit, či pojmout jeho řešení zcela jinak, například systémem 

dotazovacích formulářů.  

 Tato práce se snaţila odstranit hlavní nedostatek, který byl zjištěn u podobně 

zaměřených prací vytvořených dříve. Tímto nedostatkem byla neschopnost navrţený 

systém jednoduše replikovat, nasadit a provozovat. Pokud nasazení systému neprováděl 

právě autor daného návrhu, pak neznalému realizátorovi chyběla v dokumentaci velká část 

zcela zásadních technologických informací, které mu prakticky znemoţnily pouţití a 

sestavení takovéhoto systému. Téměř vţdy pak u těchto systémů chyběla jednoduchá a 

pochopitelná metodika pro laickou obsluhu systému. Výsledný produkt této dilomové 

práce je provozován na serveru Opatovic nad Labem a lze si ho prohlédnout na adrese 

< http://mapy.opatovicenadlabem.cz >.  

http://mapy.opatovicenadlabem.cz/
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