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1 Instalace programů a jejich konfigurace 

Programy, které byly pro Mapserverový systém vybrány, nemají vţdy naprosto 

jednoduchý způsob instalace, proto budou v této kapitole popsány přesné postupy, jak instalace 

provádět a jak řešit případné problémy. I kdyţ se budou zdát některé úkony banální, je nutné 

drţet se uvedených pokynů, aby byla zachována funkčnost systému. Uvedené programy jsou 

uloţeny na cd, nebo je moţné stáhnout si je na níţe uvedených adresách. 

1.1  Program QuantumGIS Io 0.10.0 

Tento program poskytne celému systému moţnost vytvářet, opravovat a upravovat 

vektorové vrstvy mapy. Dále bude slouţit jako vhodný prostředník mezi MapServerem MS4W 

a databázovým systémem  PostgreSQL s její nástavbou PostGIS. Program je uloţen na 

přiloţeném cd nebo lze stáhnout z adresy < http://qgis.org/en/download/current-

software.html >. 

Instalace programu QuantumGIS Io 0.10.0 je celkem bezproblémová. První obrazovku 

tvoří uvítání a na druhé je třeba potvrdit podmínky licenčního ujednání. 

V dalším instalačním okně je předvolen adresář, kam se program QuantumGIS 

instaluje. Tento adresář ponecháme v případě, ţe se instalace provádí na Windows XP nebo na 

Windows Server 2003. V případě ţe bude poţadována instalace na Windows VISTA, nebo 

Windows Server 2008, je nutné zvolit obdobný či jinak (dle uváţení) pojmenovaný adresář na 

nesystémovém disku D: a zvolit způsob instalace kompatibilní se systémem Windows XP. 

V následujícím okně nezaškrtáváme ţádnou součást k instalaci, tyto nebudeme potřebovat. 

         
Obrázek 1.  Uvítací okno a okno s licenčním ujednáním. 

http://qgis.org/en/download/current-software.html
http://qgis.org/en/download/current-software.html
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V dalším okně je znázorněn postup rozbalování jednotlivých knihoven programu. Po 

nainstalování všech knihoven program v posledním okně ohlásí, ţe je instalace ukončena.  

 

 Při instalaci programu se nevyskytly ţádné neţádoucí interakce s jinými programy a 

rovněţ odinstalování tohoto programu po sobě nezanechává ţádné adresáře, které by mohly 

způsobit problémy při dalších reinstalacích. Program se umí sám přeinstalovat ze starší verze 

na verzi novější. Při testování se  osvědčil klasický způsob, tedy odinstalování starší verzi a 

teprve potom instalace verze nové.  

 U předchozích verzí řady QantumGIS bylo třeba k jejich korektní funkci doinstalovat i 

program Python 2.*. Bez tohoto programu nepracoval například plugin pro tvorbu 

konfiguračního souboru do MapServeru. Od verze 0.10.1 Io není instalace programu Python 

potřebná, protoţe instalátor ji jiţ obsahuje a nainstaluje sám. 

         
Obrázek 2. Okno s volbou umístění programu a s dalšími součástmi, které je možno nainstalovat. 

         
Obrázek 3.  Okno s grafickým průběhem instalace a s ohlášením jejího ukončení. 
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1.1.1 Nastavení programu 

Program v základu nevyţaduje pro svoji funkci ţádná nastavení. V Mapserverovém 

systému však budeme pouţívat i zásuvné moduly (pluginy), které nejsou v základu 

nainstalované. Moduly nemusíme stahovat, jsou připraveny k instalaci v knihovnách programu.  

Pro instalaci modulů otevřeme tabulku, která se nachází v hlavní nabídce Zásuvné moduly 

a Správce zásuvných modulů. Tabulka správce vypadá takto: 

U kaţdé moţnosti je zaškrtávací políčko. Pro rozšíření moţností programu je  

doporučeno nainstalovat všechny moduly, i kdyţ některé z nich pouţívat nebudeme. Výběr 

provedeme kliknutím na tlačítko ve spodní části tabulky s označením Vybrat všechny. Touto 

volbou se zaškrtnout všechny moţnosti automaticky. Kliknutím na tlačítko OK se moduly 

nainstalují. 

 Tímto krokem je program nakonfigurován a připraven k pouţívání. 

1.2 Instalace MapServeru MS4W 2.2.7 

MapServer MS4W 2.2.7 je program poskládaný ze spolupracujících knihoven a aplikací. 

Tyto jsou navzájem propojeny a pro systém Windows zabaleny do komprimovaného souboru s 

instalátorem. 

Na stránkách < http://dl.maptools.org/dl/ms4w/ > je moţné stáhnout komprimovaný 

soubor ms4w_2.2.7-setup.exe. Tento soubor je kompletním instalátorem celého MapServeru. 

V současnosti jsou dostupné i verze 2.2.8, 2.2.9, 2.3.0 i 2.3.1.  MapServer v těchto verzích 

způsobuje chybu v dotazovací mapě, proto je doporučena funkční verze 2.2.7, případně je 

moţné vyzkoušet některou z verzí následujících po verzi 2.3.1. 

 
Obrázek 4.  Tabulka správce zásuvných modulů. 

http://dl.maptools.org/dl/ms4w/
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1.2.1 Instalace MapServeru pomocí samo rozbalovacího instalátoru ms4w-2.2.7.exe  

Po poklepání myší na tento soubor se otevře instalátor a bude nám nabízet stáhnutí 

dalších komponentů do MapServeru. Zde nic nezaškrtáváme a pokračujeme v instalaci. V 

dalším okně nám instalátor doporučí instalaci do kořenového adresáře C:/, coţ je správně. 

MapServer se z důvodů různých návazností nedoporučuje zanořovat do jiných adresářů, jako 

například Program files.    

V dalším okně je nabídnut port, na kterém bude MapServer, respektive jeho server 

Apache komunikovat. Toto nastavení portu 80 lze ponechat a v případě potřeby pak v adresáři 

conf souboru httpd.conf na řádku 46 kdykoliv později změnit. Potvrzením portu se spustí 

instalace, o které nás informují výpisy v okně instalátoru. Jakmile instalace skončí, objeví se na 

posledním řádku okna instalace hlášení MS4W installer complete. Tímto potvrzením je nám 

oznámeno, ţe instalace byla dokončena a MapServer spuštěn. 

                      
Obrázek 5.  Začátek instalace MapServeru, v okně výběru nic nezatrháváme. V druhém okně určíme pro 

instalaci kořenový adresář C:\. 

          
Obrázek 6.  Okno s portem serveru Apache a Výpisy o průběhu a dokončení instalace. 
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Budoucí verze mají jiţ internetový instalátor s velikostí do 1 MB. První část, kterou je 

konfigurace instalace, proběhne stejně, jak bylo ukázáno výše. Potom se instalátor připojí na 

Maptools a stáhne celý balíček s programem, který rovnou i nainstaluje. 

1.2.2 Instalace MapServeru rozbalením balíčku ms4w_2.3.1.zip a vyšších do adresáře  

V poslední době se lze setkat i s distribucí MapServeru pomocí zabaleného programu. 

Takto zabalený program se distribuuje od verze 2.3.0.zip. Tuto verzi instalovat nebudeme. 

Pro případnou instalaci je nejdůleţitější informací, ţe MapServer je nutno rozbalit do 

kořenového adresáře C:/. 

1.2.3 Spuštění MapServeru 

V předchozí kapitole byla popsána první část instalace MapServeru a tím bylo rozbalení. 

Nyní je třeba MapServer spustit. Nejprve, například pomocí Průzkumníku, vstoupíme do 

adresáře MapServeru (C:\MS4W) a levým tlačítkem myši poklepeme na ikonu apache-instal. 

Po spuštění aplikace Apache-instal, nám systém opět ohlásí, ţe se nepodařilo ověřit 

vydavatele tohoto software. Toto hlášení ignorujeme a pokračujeme stisknutím tlačítka Spustit. 

Tím dojde ke spuštění serveru Apache a o jeho spuštění nás bude informovat hlášení, které se 

na okamţik objeví v textové konzole systému Windows. Apache sice při prvním spuštění 

většinou zjistí chybu, nicméně se korektně spustí. Toto textové okno se objeví jen na malý 

okamţik a potom zase zmizí a ţádné další hlášení o funkčnosti Apache a MapServeru jiţ 

program nevystaví. 

 
Obrázek 7.  Otevření adresáře MapServeru a ukázka ikon ovládajících Apache. 
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Po tomto kroku je vhodné restartovat celý počítač. V návodu to sice není přímo určeno, 

ale při testování se tento krok osvědčil. Po restartu Apache lze funkčnost MapServeru ověřit v 

prohlíţeči (Firefox, Internet Explorer, Opera a dalších). 

1.2.4 Ověření funkčnosti MapServeru po jeho nainstalování  

Zadáním adresy buď < http://localhost > nebo < http://127.0.0.1 > v jakémkoliv 

internetovém prohlíţeči by se měla otevřít uvítací stránka MapServeru. Pro snadnější a 

okamţitou orientaci o stavu MapServeru se v praxi osvědčilo přidat ApacheMonitor  do 

panelu nástrojů. Ikona tohoto nástroje je uloţena v c:\MS4W\Apache\bin. Otevřeme tedy 

příslušný adresář s ikonou. Ikonu uchopíme levým tlačítkem myši a táhneme ji nejprve nad 

nabídku Start, po jejím otevření stále ikonu drţíme a táhneme ji do záloţky Programy a dále do 

pak do záloţky Po spuštění, kde ji pustíme. Tím se ikona Apache Monitoru přidá i do panelu 

nástrojů a server Apache se bude spouštět vţdy hned při startu počítače. Tím je instalace 

MapServeru ukončena. 

1.3 Instalace a odinstalování databáze PostgreSQL 8.4 a nástavby PostGIS 1.4.0 

Databáze Postgresql 8.4 nám bude slouţit jako úloţiště dat. Databáze má odstraněné 

některé zásadní chyby z předchozích verzí, které činily instalaci velmi nepříjemnou. I tak je 

ovšem vhodné přesně se drţet pokynů pro instalaci, protoţe by následně mohlo dojít k 

problémům s instalací nástavby Postgis, nebo při pouţívání databáze. 

Instalační soubor databáze 8.4 je téţ součástí přiloţeného cd. Databázi je také moţné 

stáhnout zde < http://www.enterprisedb.com/products/pgdownload.do#windows > nebo zde 

< http://www.postgresql.org/ftp/binary/ >. Dřívější verze instalace, například PostgreSQL 

8.3.5, byly distribuovány jako komprimovaný balíček s příponou .zip. Od verze 8.3.7 jsou 

databáze distribuovány jako aplikace systému Windows.  

        
Obrázek 8    Postup při spuštění serveru Apache. 

http://localhost/
http://127.0.0.1/
http://www.enterprisedb.com/products/pgdownload.do#windows
http://www.postgresql.org/ftp/binary/
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Neţ přistoupíme k instalaci, je třeba si instalační balíček zkopírovat na systémový disk, 

nebo na disk, kde databázi chceme instalovat, například do sloţky TMP. 

1.3.1 Instalace databáze pomocí nového instalátoru PostgreSQL 8.4 

Před začátkem instalace je dobře si uvědomit, z kterého účtu databázi instalujeme. Pokud 

totiţ budeme provádět instalaci z účtu bez hesla, instalátor se postará o vše a dovolí nám zvolit 

si, pro jím vytvořený účet postgres, heslo admin. Pokud ale provádíme instalaci z účtu 

s heslem, je doporučeno zaloţit, před započetím instalace, nový účet s názvem postgres a 

heslem admin. Instalátor pak při instalaci tento účet pouze vyuţije a odpadnou následné 

problémy s heslem.   

Nyní jiţ vlastní instalace, v prvním okně nás instalátor uvítá. Ve druhém okně jsme 

dotázaní, zda instalátor můţe pro instalaci databáze pouţít adresář Program files. Tuto volbu 

ponecháme, pokud budeme databázi instalovat na Windows XP, nebo Windows Server 2003. 

Pokud však bude třeba databázi instalovat na Windows Server 2008, či Windows Vista, provede 

se instalace na nesystémový disk, tedy například disk D:, jinak dojde jiţ při instalaci k chybě, 

která ohlásí, ţe nelze spustit databázový server.   

        
Obrázek 9.  Uvítací obrazovka instalátoru a specifikace adresáře, kam se má databáze nainstalovat. 

Ve třetím okně nabízí instalátor moţnost pouţít odděleného úloţiště dat. Vzhledem 

k tomu ţe budeme do databáze ukládat jen data jedné obce, postačí nám předvolený adresář (u 

Windows Server 2008 a Windows VISTA to bude obdobný adresář, ale na disku D:).  Pokud 

by  byl předpoklad mnohem většího mnoţství uloţených dat, je vhodné tuto volbu vyuţít a 

zřídit úloţiště třeba na zvláštním disku.  

V následujícím okně jsme pak vyzváni k vytvoření hesla. Toto heslo (admin) bude 

pouţito pro vstup do databáze a námi či instalátorem vytvořeného účtu Postgres. 
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 V případě ţe jsme účet postgres dříve nezaloţili a účet, ze kterého nyní databázi 

instalujeme má přístupové heslo, pouţije instalátor toto heslo i pro nově zřízený účet 

postgres,který nainstaluje sám a očekává jeho vloţení. Pokud bychom, v tomto případě, zadali 

jiné heslo, neţ heslo účtu, ze kterého je databáze instalována, bude vyvoláno varování a 

program nedovolí pokračovat v další instalaci.   

V následujícím okně je moţné zvolit jiný port pro komunikaci se serverem databáze. To 

se nedoporučuje, jedině kdyby tento port vyuţíval jiţ jiný nainstalovaný program. Další okno 

ukazuje, zda byla zvolena správná lokalizace a tuto je moţno i změnit. 

        
Obrázek 10.  Volba adresáře pro úložiště dat z databáze a zadání hesla účtu, z nějž je databáze instalována. 

 
Obrázek 11.  Varování o zadání špatného hesla. 

       
Obrázek 12.  Okno pro výběr komunikačního portu se serverem databáze a lokalizace. 
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V sedmém okně nám program oznamuje, ţe konfigurace programu byla dokončena a je 

moţno zahájit instalaci programu. Potvrzením se spustí instalace a její grafický průběh je 

znázorněn v dalším okně. 

Následující okno ohlašuje ukončení instalace databáze. V posledním okně pak instalátor 

opět nabízí moţnost stáhnutí dalších modulů z internetu. Ţádné další moduly nepotřebujeme a 

instalaci proto ukončíme. 

Tím je instalace databáze ukončena. 

1.3.2 Instalace nástavby Postgis 1.4.0 

Ihned po instalaci databáze PostgreSQL je vhodné nainstalovat nástavbu k této databázi, 

která bude umět ukládat vektorové vrstvy a jejich atributy. Program této nástavby se opět 

nachází na přiloţeném cd, nebo je moţné ho stáhnout zde 

< http://www.postgis.org/download/windows/ >. Vţdy je ale třeba sledovat správné verze a 

k databázi vybrat správnou verzi nástavby.  

       
Obrázek 13.  Ukončení konfigurace databáze a graficky znázorněný průběh instalace. 

      
Obrázek 14.  Okno informující o ukončení instalace a okno s možností instalace dalších modulů. 

http://www.postgis.org/download/windows/
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Instalaci začneme kliknutím na instalátor nástavby a ten se spustí. V prvním okně 

instalátoru musíme potvrdit souhlas s licenčními podmínkami programu. Ve druhém okně 

potvrdíme tlačítkem NEXT, ţe chceme instalovat nástavbu PostGIS 1.4.0 pro databázi 

PostgreSQL 8.4.  

Třetí okno instalátoru nabízí moţnost zadání adresáře, do kterého se bude nástavba 

instalovat. Pokud jsme při předchozí instalaci ponechali základní nastavení adresářů, je i toto 

nastavení správné a pouţije se adresář C:\Program files\PostgreSQL\8.4. Pokud jsme se 

rozhodli databázi nainstalovat jinam (na jiný disk, do jiného adresáře) musíme zde uvést celou 

cestu ke sloţce adresáře PostgreSQL 8.4. 

  V dalším okně se opět provádí konfigurace, a pokud jsme ponechali základní nastavení 

při konfiguraci databáze, doplníme zde pouze heslo, které bylo pouţito pro databázi a její účet. 

Pokud bylo v předchozí instalaci změněno jméno uţivatele nebo port, zde se musí správně 

nakonfigurovat.      

         
Obrázek 15. Okno s licenčními podmínkami a výběr instalaci nástavby. 

      
Obrázek 16.   Okno s volbou adresáře, kam nástavbu instalovat a dále pak vložení hesla do databáze. 
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 V následujícím okně instalátoru, je moţné změnit jméno databáze, která je zakládána 

touto nástavbou. V základním nastavení se jmenuje postgis a je doporučeno tuto volbu 

ponechat a jméno si zapamatovat (bude potřeba v dalších nastaveních). Nyní jiţ se spustí 

instalace nástavby. 

 Po ukončení instalace nástavby databáze je tato připravena pro příjem a uloţení 

vektorových dat z programu QuantumGIS. Před započetím práce s databází je vhodné 

restartovat počítač. Tím je instalace databáze i s nástavbou ukončena a můţe být pouţita pro 

ukládání dat. O její funkčnosti se lze přesvědčit otevřením aplikace pgAdminIII, kterou 

nalezneme v nabídce Start/Programy/PostgreSQL8.4. Pokud se aplikace otevře, databázový 

sever funguje. Klikneme na ikonu databáze, prozatím přeškrtnutou červeným kříţkem. Objeví 

se okno pro vloţení hesla. Po vloţení hesla by se databáze měla otevřít. Odstraňování 

některých chyb při instalaci databáze. 

Zde je přehled doporučených nastavení prováděných při instalaci: 

 jméno uţivatelského účtu zaloţeného databází je  -  postgres 

 heslo -  admin (nebo heslo účtu, z nějţ byla DB instalována)   

       
Obrázek 17.  Volba jména databáze a graficky znázorněný průběh instalace. 

 
Obrázek 18.  Ukončení instalace nástavby databáze Postgis. 
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 komunikační port  -  5432 

1.3.3 Oprava chyby NET  HELPMSG 3534  

Testováním bylo zjištěno, ţe na některých počítačích nelze spustit databázový server. 

Tato chyba můţe nastat hned po instalaci databázového systému, nebo při výměně adresáře 

s daty při zálohování.  Server se pouští buď automaticky se startem počítače, nebo ručně 

v nabídce Start/Programy/PostgreSQL/Start_server. Pokud se tedy stane, ţe pgAdminIII nelze 

otevřít a server při pokusu o ruční spuštění 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 instalací nástavby PostGIS.  

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

ze vzdálených míst. Z tohoto důvodu bylo moţné ponechat základní nastavení. V jiných 

případech by bylo vhodné zabezpečení databáze řádně ošetřit. 

1.3.4 Odinstalování databáze 

Pokud se databáze poškodí, je třeba ji přeinstalovat. Nejprve se provádí reinstalace 

PostGIS, jako části programu, který bývá poškozen častěji. Po jeho odinstalování je nutné ještě 

ručně vymazat sloţku rozbaleného instalačního souboru s názvem PostGIS_installer z adresáře 

C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temp, jinak nová instalace skončí 

chybou. 

Pokud se databáze stále nechová korektně, je nutné přeinstalovat celý systém obou 

programů. Po odinstalování PostGIS viz. výše, se odinstaluje i PostgreSQL. Následně se musí 

odstranit uţivatelský účet databáze s názvem Postgres a z adresáře „Program files“ odstranit 

sloţku PostgreSQL. Nebude-li výmaz těchto adresářů proveden, můţe instalace probíhat 

nestandardně případně skončit chybou. Tento postup je doporučen z toho důvodu, ţe 

odinstalování PostGIS zpravidla pomůţe a je mnohem méně problematické, neţ odinstalování 

PostgreSQL.  
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2 Návody na instalaci mapového serveru ve verzi začátečník 

2.1 Instalace MapServeru pomocí osmi kroků 

Pro ty z Vás, kteří serverovou technologii ještě nikdy nezkoušeli a chtěli by si, byť jen 

pokusně, doma spustit vlastní MapServer, je v programech připravena zabalená verze v adresáři 

s názvem Začátečník. Tato verze MapServeru byla vytvořena jako zkušební a jde v ní hlavně o 

demonstraci, jak lze také MapServer jednoduše nainstalovat a vyzkoušet. Rastrové i vektorové 

vrstvy byly přidány přímo do adresáře MS4W/apps/Opatovice/mapa. Pro instalaci je nutno 

postupovat přesně dle následujících bodů:  

1. Zabalený a upravený MS4W si rozbalte do kořenového adresáře na disku C:\. Pokud 

nehodláte MapServer provozovat na více počítačích, chcete si ho jen vyzkoušet, klikněte 

na ikonu apache-instal v adresáři MS4W a pokračujte body 7-8. Pokud však chcete 

vyzkoušet MapServer na více počítačích ve vaší síti, pokračujte v instalaci dle 

následujících bodů. 

2. Pro vytvoření regulérního serveru sítě, musíte nakonfigurovat MapServer na IP vašeho 

(serverového) počítače, protoţe jinak by s ním z okolních počítačů nebylo moţné 

pracovat, (server by nevěděl, kde má svoje hlavní sídlo). IP adresu zjistíte, otevřením 

start/nastavení/síťová připojení, dále připojení k místní síti, na záloţce podpora. Zjištěnou 

adresu pak musíte zapsat na tři různá místa a nahradit jím stávající nápis localhost. 

3. První místo nahrazení je v adresáři MS4W/apps/Opatovice/ souboru spustit.html. Tento 

soubor otevřete pomocí poznámkového bloku a místo slova localhost na čtvrtém řádku 

zapište zjištěnou IP adresu vašeho počítače. 

4. Druhé místo je v tomtéţ adresáři, v souboru zakladniB.  Opět soubor otevřete pomocí 

poznámkového bloku a pomocí nástroje najít, vyhledáte slovo localhost a opět ho 

nahradíte IP adresou vašeho počítače (zde se nahrazuje i na adresách s definovanými 

parametry, proto zadejte nahradit všechny). 

5. Posledním místem je adresář MS4W/Apache/htdocs. Zde otevřete soubor index.html a opět 

pomocí nástroje najít vyhledáte locahost a nahradíte ho IP adresou vašeho počítače. 

6. Po zapsání všech IP adres otevřete adresář MS4W a klikněte na ikonu apche-instal. 

Provede se instalace.  

7. Dále je vhodné přenést, případně nakopírovat, ikonu apache-monitoru z adresáře 

MS4W/Apache/bin na plochu počítače, aby bylo moţné, server Apache restartovat.                                                     

8. MapServer by měl být nakonfigurován a spuštěn. O funkci se přesvědčíte zadáním adresy 

http://localhost/ do adresné řádky vašeho prohlíţeče. Otevře se úvodní stránka 

MapServeru s návodem na ovládání mapy (tzv. index) a z ní můţete pokračovat na stránku 

http://localhost/


Bc. Jarmil Jiříček:   Příloha č.1 Instalace, konfigurace a rozbor software                                           Geoinformatika  

 

 

2010 16 

Pokud zkoušíte zprovoznění serveru i pro další počítače ve vaší síti, pak z 

těchto ostatních počítačů uvidíte úvodní stránku MapServeru zadáním adresy http://(IP adresy 

vašeho serverového počítače), například (http://10.192.35.180/). Z této stránky lze přejít 

odkazem do vlastní mapy. Je moţné také přejít přímo do mapy adresou: http://(IP počítače se 

serverem)/Opatovice/spustit.html.  

Pokud by byly problémy se spuštěním MapServeru a program hlásil chybu v portu, pak 

se zřejmě ve vašem serverovém počítači střetává port MapServeru se stejným portem jiného 

serveru. Problém lze vyřešit jednoduchou změnou čísla portu.  

Vstoupíte do adresáře MS4W/Apache/conf a otevřete v poznámkovém bloku soubor 

s názvem httpd.conf. Pomocí nástroje najít zadáte hledání textu Listen 80 a nahradíte ho textem 

Listen 8080. Provedete restart serveru a ten začne pracovat s náhradním portem 8080.  

Nyní musíte informaci o změně portu ještě připsat ke všem čtyřem adresám, kde byly dle 

výše uvedených bodů 3-5 provedeny záměny localhost za IP adresu. Změna spočívá v zapsání 

portu za IP adresu, tedy například takto http://192.168.100.100:8080/cgi-bin/mapserv.exe (IP 

adresa je adresa vašeho serverového počítače, zde jen příklad). 

MapServer pak budete volat ze serverového počítače zadáním adresy 

http://localhost:8080/, z okolních počítačů pak zadáním http://(IP adresy vašeho serverového 

počítače):8080/,  například (http://10.192.35.180:8080/).  

V případě, ţe bude k dispozici vhodná doména například mapa.obce.cz, vloţíte ji místo 

IP adresy. 

s mapou. 

http://192.168.100.100:8080/cgi-bin/mapserv.exe
http://localhost:8080/
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3 Návod na úplnou instalaci Mapserverového systému  

3.1 Instalace základních programů 

Tento návod je o trochu rozsáhlejší, umoţňuje však instalaci celého Mapserverového 

systému a lze z něj vytvořit regulérní server na poskytování geodat bez větších nároků na 

zjišťování proč a jak to funguje. 

Nejprve se nainstalují všechny tři programy, dle návodů v první kapitole této přílohy. 

Postup při instalacích je třeba dodrţet z hlediska budoucích návazností a to včetně hesla do 

databáze, protoţe pro toto heslo jsou odladěny všechny konfigurační soubory. Pokud máte 

odzkoušenou funkci MpaServeru, můţete přistoupit k jeho konfiguraci. 

3.1.1 Konfigurace MapServer for Windows 

Pokud budete chtít MapServer zkonfigurovat na verzi zabezpečenou, pak vyuţijete 

sloţky v adresáři MapServer Opatovice zab. na přiloţeném cd, pokud budete chtít pouze 

cvičnou verzi, vyuţijete sloţky z adresáře MapServer Opatovice test na tomtéţ cd. Postup 

konfigurace bude obdobný, jen u testovací verze odpadne manipulace s adresářem www, 

protoţe tento nebude třeba (potřebné adresáře budou v apps/Opatovice). V následujících 

kapitolách bude popsána konfigurace sloţitější, zabezpečené verze. 

V adresáři MapServer Opatovice zab. je celkem pět sloţek s názvy Opatovice, httpd.d, 

conf, htdoc a www. Adresáře Opatovice a www budete pouze vkládat, adresáře httpd.d, conf, 

htdoc budete nahrazovat. Náhrada adresářů by měla probíhat dle následujících bodů: 

 zastaví se server Apache (ikonou v nástrojovém panelu) 

 do adresáře C:\ms4w\apps\ se vloţí připravený adresář Opatovice 

 v kořeni adresářů MapServeru C:\ms4w\ se zamění adresář s názvem httpd.d, za stejně 

pojmenovaný adresář v  MapServer Opatovice zab 

 v serveru Apache C:\ms4w\apache\bin\ se zamění adresář s názvem conf, za stejně 

pojmenovaný adresář v  MapServer Opatovice zab 

 v serveru Apache C:\ms4w\ apache\bin\ se zamění adresář s názvem htdocs za stejně 

pojmenovaný adresář v připraveném balíčku 

 do kořene adresářů disku  C:\ se vloţí připravený adresář www (pokud zde jiţ není, viz 

další bod) – tento bod se vynechá u testovací verze 
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Po zadání localhost v prohlíţeči, by jiţ měl být zobrazen jednoduchý návod, jak 

postupovat při ovládání šablony MapServeru. Při zadání adresy 

localhost/OpatoviceW/spustit.html se však objeví chybové hlášení, protoţe ještě v databázi 

nejsou uloţena ţádná vhodná data. 

Pro otestování systému je v adresáři DBtest na připraveném cd uloţen soubor testovacích 

dat a soubor prázdné databáze s názvem DBprazdna (kdyby se data poškodila). Pro nahrání dat 

do databáze máte dvě moţnosti, buď je nahrát ze zálohovaného souboru, nebo vyměnit celý 

adresář (kontejner) s daty. Pro obě varianty jsou na cd připravena cvičná data v adresáři 

dataDB. Pro vloţení dat pouţijte jednu z metod uvedenou v příloze Metodika pro obsluhu 

MapServerového systému v kapitole Zálohování a obměna dat v databázi. Po opětovném 

zadání adresy localhost/OpatoviceW/spustit.html by jiţ měla být vloţena cvičná data. 

3.1.2 Úprava souřadnic pro jiná data 

Pokud by tato demoverze stačila i pro budovaný mapový server a nechcete se více 

zabývat vnitřní stavbou MapServeru, pak můţete pouze zaměnit data v databázi a 

ortofotomapu. V tomto případě by však bylo nezbytné ponechat stejné názvy vrstev i 

ortofotomapy. Tím by se mohla vyuţít téměř všechna nastavování a MapServer by zobrazil 

vaše data s názvy demoverze. Předpokladem by ale bylo, ţe se vám podaří zachovat počet 

vrstev a k vrstvám obytne_domy, sluzby, kultura přiřadíte atribut c_popisne, i kdyby neměl být 

vyplněn. Obejdou se tak téměř všechna nastavení a konfigurace systému bude funkční.  

Postup, jak provést tyto záměny, je následující. Nejprve je nutné vyměnit ortofotomapu 

Opatovic za ortofotomapu, kterou byste chtěli prezentovat (vymění se jen ortofotomapa, název 

zůstane). Nyní stačí v programu QuantumGIS nakreslit stejně pojmenované vrstvy, ale na vaší 

ortofotomapě a dle vašich představ. Atributy si u vrstev můţete zvolit sami, pouze u jiţ 

zmíněných vrstev obytne_domy, sluzby, kultura je nutné přidat atribut c_popisné. Vrstvu pak 

uloţit do databáze po předchozím vymazání vrstvy demoverze (vše popsáno kapitolách a 3.3.6 

– 3.3.9 v příloze Metodický návod pro obsluhu Mapserverového systému).  

Neţ spustíte MapServer s novými daty, musí být do konfigurace MapServeru učiněn 

jeden velmi důleţitý zásah, bez kterého by nebylo moţné mapu korektně distribuovat a 

zobrazovat. Tento zásah spočívá v přepsání souřadnic (Extent), které MapServer a jeho 

knihovny pro generování georeferencovaného obrázku nutně potřebují.  

 v případě, ţe jiţ v kořeni disků adresář www existuje, otevře se a vloţí se do něj adresář, 

který je obsahem připraveného adresář www na cd disku, tedy adresář OpatoviceW  -  

tento bod se vynechá u testovací verze 

 nyní se opět spustí nebo restartuje server Apache a konfigurace je hotova 
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Souřadnice zjistíte v programu QuantumGIS, ve spodním řádku pod oknem mapy, kde 

jsou uvedeny hodnoty x-ové a y-ové osy a průběţně, dle polohy kurzoru, se mění. Postup je 

následný, otevřete si vaší ortofotomapu, a nastavíte kurzor na levý spodní roh. Pozor, je nutné, 

abyste byly v ortofotomapě a nikoliv jiţ mimo. Nyní si opíšete souřadnice, které budou mít 

podobnou hodnotu jako například tyto -649045 -1058059. Potom nastavíte kurzor do pravého 

horního rohu a opět si opíšete obě souřadnice. Nyní jiţ máte souřadnice pro vaši ortofotomapu 

a můţete přistoupit k jejich zápisu do konfiguračního souboru MapServeru (mapfile). Tento 

soubor s označením Opatovice.map naleznete na adrese 

C:ms4w/apps/Opatovice/Opatovice.map a otevřete ho v poznámkovém bloku. Na desátém 

řádku od začátku je nápis EXTENT a souřadnice Opatovic nad Labem. Vy tyto souřadnice 

vymaţete a na jejich místo zapíšete souřadnice opsané z QuantumGIS ve stejném pořadí, 

v jakém jste si je opisovali, tedy spodní levý roh a horní pravý roh. Řádek s nově zapsanými 

EXTENT si zkopírujete a vloţíte ho ještě na druhé místo v mapfile, které se nachází na 

sedmnáctém řádku od konce mapfile. Nyní ještě celý soubor uloţíte a záměna je hotova. Po 

restartu MapServeru jiţ můţete korektně načíst a zobrazit vaši ortofotomapu i vektorové 

vrstvy, pokud jiţ je máte nakresleny.  

Nebude se Vám pouze ukazovat správně referenční mapa. Referenční mapu je třeba 

vyrobit v programu QGIS. Jedná se o zmenšený překreslený obrázek celé ortofotomapy (nebo 

pouţitého výřezu) s důleţitými identifikačními polygony území, zabarvenými hodně pestrými 

barvami, aby i při zmenšení byly tyto polygony jasně rozeznatelné. V našem případě je to obce 

purpurovou barvou, okolí zelenou a řeky modrou. Větší detaily nemají v této mapě význam a 

naopak by mohly zhoršovat identifikaci aktuální polohy. Po zakreslení ji uloţíte do 

C:/ms4w/apps/Opatovice/ pod názvem reference.png. 

Pokud ale bude třeba systém uzpůsobit novým vrstvám a jejich názvům, včetně šablony, 

je nutno prostudovat kapitolu 3.4 Oprava a změny v mapfile v příloze Metodický návod pro 

obsluhu Mapserverového systému, pro více informací pak kapitolu 4. Rozšíření návodu o 

rozbor důležitých částí  

3.1.3 Mazání vygenerovaných obrázků 

Pro mázání vygenerovaných obrázků byla vytvořena aplikace mazani.bat, která je 

umístěna v adresáři Opatovice. Aplikaci tvoří DOS příkaz s adresou a dvěma (případně třemi) 

parametry takto: 

       del C:\ms4v\tmp\ms_tmp  /s/q              (pro testovací verzi) 

       del C:\www\OpatoviceW\tmp\ms_tmp  /s/q    (pro zabezpečenou verzi) 
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DEL znamená mazání, následuje adresa, kde je umístěn adresář ms_tmp adresovaný 

absolutní adresou a parametry výmazu: 

s - odstraní uvedené soubory i ze všech podadresářů 

q - nevyţaduje potvrzení při odstraňování zástupnými znaky 

f - odstraní i soubory, které jsou jen pro čtení (tento parametr není nutný) 

Při vytváření se postupuje tak, ţe se v poznámkovém bloku napíše výše uvedený řádek a 

uloţí se jako mazani.bat (důleţitá je přípona bat). Tím se z tohoto řádku textu stane příkaz.  

Pro spouštění aplikace v určitém čase se vyuţije aplikace Naplánované úkoly, kterou 

najdeme v Ovládacích panelech systému Windows. Po otevření aplikace klikneme na ikonu 

Přidat naplánovanou úlohu a potom postupujeme dle průvodce. Tedy vyhledáme příkaz 

mazani.bat, který je vytvořen v C:/MS4W/apps/Opatovice/mazani.bat, určíme načasování a 

dokončíme operaci. Tím je příkaz spuštěn a v určenou dobu se provede smazání souboru v 

adresáři ms_tmp. Čas je vhodné zvolit v době minimální pravděpodobnosti návštěv serveru, 

tedy v některé noční hodině. 

Tato aplikace je ve vytvořeném balíku Mapserverového systému jiţ připravena, avšak 

nastavení časovače se musí provést vţdy při instalaci systému. 

Nyní jiţ by měl MpaServer pracovat s vašimi daty bez větších problému. Změnu šablony 

či názvů můţete začít provádět postupně dle dalších kapitol. 
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4 Rozšíření návodu o rozbor důleţitých částí 

V tomto návodu budou vysvětleny některé pouţité technologie a rozebrán princip funkce. 

Začít lze několika způsoby, buď můţete vyuţít předchozí návod a další vlastní konfigurace 

provádět z jiţ funkčního celku (tento postup je jednodušší), nebo můţete z předchozího návodu 

pouţít pouze kapitolu 3.1 a ostatní si zkonfigurovat sami. Pokud nerozumíte mapfile a 

neovládáte dostatečně JavaSkript a HTML, pak je doporučena první varianta úprava jiţ 

vytvořeného. 

Pokud byste si chtěli vytvořit mapfile sami, pak postupujte dle následujících instrukcí. 

Nejprve je nutné vytvořit si vlastní data (pokud nebude pouţívat cvičná z cd). V programu 

QuantumGIS, kde si na vlastní ortofotomapě vytvoříte pět vrstev, které nazvete obytne_domy, 

kultura, sluzby, komunikace a ostatni_plochy. U prvních tří zaloţíte i atribut c_popisne (text). 

Zakreslíte si pár objektů, uloţíte do databáze a celek uloţíte jako projekt. Potom vygenerujete 

z QuantumGIS mapfile. Pokud byly dodrţeny názvy a heslo pro databázi, pouţijete na takto 

vygenerovaný mapfile skript oprava. Vše je popsáno v příloze Metodický návod pro obsluhu 

Mapserverového systému. 

Nyní jiţ byste měli spustit Mapserverový systém s vlastními daty. Pokud se vám 

zobrazilo chybové hlášení, stala se někde chyba. Nejprve je doporučeno prostudovat kapitolu 

Konfigurační soubor MapServeru (mapsoubor nebo mapfile). Dále při odstraňování chyby 

postupujte metodou spuštění nejmenší funkční částí kódu a tedy zobrazením ortofotomapy. 

Pouze ortofotomapu zobrazíte, kdyţ umaţte mapfile aţ po vrstvu ortofotomapy, zkontrolujete 

její cestu (musí vést do adresáře, kde je ortofotomapa uloţena) a po nezbytném zakončení 

mapfile tagem END, zkusíte restartovat Apache a znovu načíst stránku. Mapfile v tomto 

základu by měl vypadat například tak, jak je dále zapsán černým textem: 

# Map file created from QGIS project file C:/mapa/opatovice.qgs 

# Edit this file to customize for your map interface 

# (Created with PyQgis MapServer Export plugin) 

MAP 

  NAME Opatovice 

  # Map image size 

  SIZE 600 450 

  UNITS meters 

 

  EXTENT -645703.013309 -1048739.699579 -643822.808491 -1047624.645376 

  PROJECTION 

    "init=epsg:2065" 

  END 

  SYMBOL 

   NAME "cuzk" 

   TYPE PIXMAP 

   IMAGE "c:/www/OpatoviceW/img/cuzk.png" 

   TRANSPARENT 100 

  END 

  OUTPUTFORMAT 

    NAME png 

    DRIVER "GD/PNG" 

    MIMETYPE "image/png" 

    IMAGEMODE RGB 

    FORMATOPTION 
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    INTERLACE=OFF 

    TRANSPARENT OFF 

  END 

  # Background color for the map canvas -- change as desired 

    IMAGECOLOR 192 192 192 

    IMAGEQUALITY 95 

    IMAGETYPE png 

    OUTPUTFORMAT 

    NAME png 

    DRIVER 'GD/PNG' 

    MIMETYPE 'image/png' 

    #IMAGEMODE PC256 

    EXTENSION 'png' 

  END 

  # Legend 

  LEGEND 

      IMAGECOLOR 255 255 255 

    STATUS ON 

    KEYSIZE 18 12 

    LABEL 

      TYPE BITMAP 

      SIZE MEDIUM 

      COLOR 0 0 89 

    END 

  END 

 

  # Web interface definition. Only the template parameter 

  # is required to display a map. See MapServer documentation 

  WEB   EMPTY "/OpatoviceW/empty.html" 

    # Set IMAGEPATH to the path where MapServer should 

    # write its output. 

    IMAGEPATH '../../../www/OpatoviceW/tmp/ms_tmp/' 

 

    # Set IMAGEURL to the url that points to IMAGEPATH 

    # as defined in your web server configuration 

    IMAGEURL '/ms_tmp/' 

 

    # WMS server settings 

    METADATA 

      'wms_title'           'Opatovice' 

      'wms_onlineresource'  'http://my.host.com/cgi-bin/mapserv?map=wms.map&' 

      'wms_srs'             'EPSG:2065' 

    END 

    # Template and header/footer settings 

    # Only the template parameter is required to display a map.See MapServer documentation 

    TEMPLATE 'C:/ms4w/apps/Opatovice/zakladniB.html' 

  END 

 

  LAYER #vrstva 1 

    NAME 'Opatovice' 

    TYPE RASTER 

    DATA 'C:\ms4w\apps\Opatovice\mapa\Opatovice.jpg' 

    METADATA 

      'wms_title' 'Opatovice' 

    END 

    STATUS ON  

    TRANSPARENCY 100 

    PROJECTION 

    "init=epsg:2065" 

      END 

  END 

  LAYER #vrstva 2 

    NAME 'komunikace' 

    TYPE LINE 

    CONNECTIONTYPE postgis 

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

    DATA 'the_geom FROM public.komunikace' 

    METADATA 

      'wms_title' 'komunikace' 

    END 

    STATUS ON 

     TRANSPARENCY 100 

 



Bc. Jarmil Jiříček:   Příloha č.1 Instalace, konfigurace a rozbor software                                           Geoinformatika  

 

 

2010 23 

    CLASS 

     NAME 'komunikace' 

     STYLE 

     SYMBOL 0 

     SIZE 10 

     OUTLINECOLOR 255 0 0 

     COLOR 255 255 0 

    END 

  END 

 END 

END 

Pokud se Vám ortofotomapa zobrazí korektně, pak máte zřejmě problém s databází nebo 

s adresací databáze (heslo, nesprávně některý z názvů vrstvy, či špatně přiřazen atribut 

c_popisne).  

To poznáte, přidáte-li mapfile vaši první vektorovou vrstvu (ve výše zapsaném mapfile 

označena červeným písmem). Pokud se zobrazí i tato vrstva, přidávejte další vrstvy, aţ narazíte 

na problém. Pokud se při přidání některé vrstvy objeví chybové hlášení, je třeba tuto vrstvu 

prostudovat, (například můţe chybět atribut c_popisne). Pro opravu je doporučeno vymazat 

část kódu v mapfile určující c_popisné informace najdete v kapitole  4.2 Konfigurační soubor 

MapServeru případně v kapitole 4.3.2.1.Optimalizace funkcí jednotlivých vrstev a změna jejich 

počtu ve skriptu. Pokud se nepodaří zobrazit ani ortofotomapu, můţete zkusit porovnat texty 

v mapfile (pozor výše popsaný mapfile je určen pro zabezpečenou verzi, s adresářem www, 

pokud jste si vloţili verzi testovací, adresář www chybí a je nutno změnit cestu IMAGEPATH), 

nebo zopakovat celý postup i s konfigurací MapServeru, abyste se ujistili, jakou verzi máte 

vloţenou. 

Pokud tedy jiţ máte MapServerem zobrazeny všechny vaše vrstvy i s ortofotomapu, 

můţete přistoupit k individuální konfiguraci MapServerového systému. Pokud se to nepovedlo 

takto MapServer zprovoznit, nevadí, uloţte si do databáze cvičná data a zkuste konfigurovat na 

nich. Lépe se seznámíte se systémem a následně jistě odhalíte chybu, proč vaše verze 

nepracovala. 

Pro úpravu šablony dle svých potřeb je vhodné, jako základ pro učení pouţít stávajíc 

funkční šablonu, která je popsána v kapitole 4.1.1 Návrh šablony (zakladniB). Na této šabloně 

si vyzkoušejte techniky práce s HTML, práce se vstupy Input a jejich atributy Name, Type, 

Value a SRC, které zadávají parametry  CGIskriptu mapserv.exe.  Pokud vám jiţ MapServer 

pracuje s vašimi daty, lze si výsledky ihned ověřovat v praxi. 

Pokud si vytvoříte vlastní verzi Mapserverového systému, nezapomeňte na mazání 

generovaných obrázků v adresáři ms_tmp příkazem popsaným v kapitole 3.1.3 Mazání 

vygenerovaných obrázků. 

4.1 Rozbor technologie šablony v MS4W   

Jistě jste si povšimli, ţe pouţíváme šablonu zakladniB a logicky by k ní měla existovat i 

nějaká zakladniA. Tato zakladniA (téţ označovaná jako spustit.html), je startovací html 
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stránkou a obsahuje hlavně adresu s parametry, které vrstvy se mají načíst do šablony 

zakladniB. V šabloně zakladniB jsou ovládací prvky pro šest vrstev. Nejprve si vyzkoušíte 

šablonu zakladniB, která je ve verzi zabezpečené, čili adresy pro obrázky míří do adresáře 

C:/www/OpatoviceW/img. 

4.1.1 Návrh šablony (zakladniB) 

Technologicky je šablona tvořena html kódem. Rozloţení tabulek, řádků a buněk je 

vidět na obrázku 5 v kapitole 4.3.12, diplomové práce. 

Šablona začíná klasickou htlm hlavičkou (head), která je všeobecně dobře známá a není 

k ní třeba další komentář. V hlavičce jsou však i funkce Java skriptu, které si zde stručně 

popíšeme. 

Java skript - function settool(id) 

Tato funkce java skriptu, s názvem settool (id), se vykonává při zmáčknutí tlačítka Posun 

(Pan - identifikace id=0), Přiblížit (Zoomin – identifikace  id=1), Oddálit (Zoomout – 

identifikace id=2) a Vlastnosti prvku (Identify – identifikace id=3). Definuje mód, v jakém má 

MapServer pracovat a hodnotu pro danou funkci tlačítka. První tři tlačítka pracují v módu 

browse, který z MapServeru vrátí celou vygenerovaná HTML stránka na základě šablony 

(základníB). Čtvrté tlačítko pracuje v módu nquery a vrací výsledek dotazu na zadané 

souřadnice, ze všech zobrazených vrstev, prostřednictvím dotazovací šablony (ne základní 

šablony). V MapServeru budeme pouţívat ještě mód map, který vrací jen obrázek mapy.  

Klikneme-li tedy na tlačítko Posun (Pan) a někam do obrázku mapy, vrátí se 

z MapServeru celá překreslená mapa se středem v místě kliknutí a bez zvětšení, protoţe 

parametru zoomdir  byla přiřazena hodnota 0, tedy bez zvětšení. Klikneme-li na tlačítko 

Přiblížit (Zoomin) parametr zoomdir zde má přiřazenu hodnotu 1 a to znamená, ţe se vrátí 

mapa s dvojnásobným zvětšením. V případě tlačítka Oddálit (Zoomout) má parametr hodnotu -

1, znamenajícím dvojnásobné zmenšení. Kliknutím na čtvrté tlačítko Vlastnosti prvku 

(Identify) bude MapServerem vrácen výsledek dotazu do atributové tabulky vrstvy (vrstev) 

v dotazovací šabloně. 

function settool(id) { 

    if (id == 0) {  

      document.mapserv.mode.value = "browse"; 

      document.mapserv.zoomdir.value = "0"; 

}  

    if (id == 1) {  

      document.mapserv.mode.value = "browse"; 

      document.mapserv.zoomdir.value = "1"; 

}  
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Java skript - function setTools() 

Tato funkce je pouze identifikací, které tlačítko bylo pouţito. Podle parametru a hodnoty 

je rozeznáno, na které tlačítko bylo kliknuto a při vracení výsledku se kolem tohoto tlačítka 

vytvoří rámeček. Je pouţito klasické funkce if – then a tlačítka se testují postupně, aţ je 

nalezeno to, které parametry v podmínce odeslalo a tomu je potom přiřazena hodnota rámečku 

jedna (kolem tlačítka se vytvoří rámeček).  

Java skript - function scaleMap() 

Ve funkci Scalemap (měřítko) se definují proměnné a počítají souřadnice středu mapy, 

která bude zobrazena. Této funkce se vyuţívá při módu browse, tedy vrací kompletní stránku 

s obrázkem mapy, který má střed v místě, kam bylo kliknuto před odesláním dotazu (hodnot). 

    if (id == 2) {  

 document.mapserv.mode.value = "browse"; 

 document.mapserv.zoomdir.value = "-1"; 

}  

    if (id == 3) {  

      document.mapserv.mode.value = "nquery"; 

} 

setTools(); 

              function setTools() {  

           document.tool0.border="0";    hodnota rámečku = 0 

           document.tool1.border="0";  

           document.tool2.border="0";  

           document.tool3.border="0";  

  if (document.mapserv.mode.value == "browse") {     testuje se metoda browse 

    if (document.mapserv.zoomdir.value == "0") {    testuje hodnotu na tlačítku 

           document.tool0.border="1";    pokud ano, hodnota z 0 na 1 

}  

Kód na následujících řídcích je stejný a není tedy dále komentován. 

    if (document.mapserv.zoomdir.value == "1") {  

       document.tool1.border="1";  

}  

    if (document.mapserv.zoomdir.value == "-1") {  

       document.tool2.border="1";  

}  

 }   

if (document.mapserv.mode.value == "nquery") {  

        document.tool3.border="1";  

 } }  
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Java skript – fiction find()  

V této části kódu se řeší odstranění prvku scale z requestu, neboli v parametrech 

zaslaných MapServeru, pomocí adresy metodou GET či POST. Pokud by byl prvek scale 

přítomen, mapserv.exe nenačte korektně souřadnice mapy a při prvním pouţití například 

zoomu nedojde k vygenerování obrázku mapy a zobrazilo by se šedé pole. Stejná technika 

odstranění se pouţívá i níţe při funkci prohlíţení.    

Java skript – fiction browse()  

Opět se, tentokrát při funkci prohlíţení, vyuţije výše popsaný kód na odstranění prvku 

scale z requestu. 

V následující části kódu je řešena funkčnost rozbalovacích menu Sluţby, Kultura, 

respektive aktivita názvů v těchto menu. Kliknutím na název se odešle adresa s parametry a 

zobrazí se dotazovací mapa s poţadovaným objektem. 

function scaleMap() 

 { 

document.mapserv.mode.value = "browse";  vrátí celou vygenerovanou stránku   

var dx = document.mapserv.dx.value * 1;   rozměr strany na ose x 

var dy = document.mapserv.dy.value * 1;   rozměr strany na ose y 

var minx=document.mapserv.minx.value * 1;     první zobrazený pixel na ose x 

var miny=document.mapserv.miny.value * 1;     první zobrazený pixel na ose x 

var x = minx + (dx / 2);                      výpočet středu zobrazované mapy v ose x    

var y = miny + (dy / 2);                         výpočet středu zobrazované mapy v ose y 

document.mapserv.mapxy.value= x + "" + y;     dosazená hodnota pro střed mapy 

document.mapserv.submit();}   odeslání hodnot 

function find(){  

var d = document.getElementById('scalebar');    najde element s id scalebar 

var s = document.getElementById('scale');    najde element s id scale 

d.removeChild(s); 
   odstraní element scale, který je 

           přímým potomkem elementu scalebar 

function browse(){ 

var d = document.getElementById('scalebar'); 

var s = document.getElementById('scale'); 

d.removeChild(s); 

document.mapserv.submit();  } 

function go(s) 

{    var t=s.options[s.selectedIndex].value; 
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Tělo  šablony (body) 

Tělo šablony je napsáno v html kódu s odkazy na funkce Java skriptů v hlavičce a jedním 

Java skriptem umístěným uvnitř. Celá šablona je napsána jednoduše, s důrazem na pochopení 

principů a moţnost dalšího rozvoje.  

V následujícím popisu budou rozebrány jen podstatné prvky, příkazy a vkládání tagů. 

Zbývající části kódu jsou sloţeny z obecně známého kódu html, o kterém se lze dozvědět více 

například na stránkách < http://www.jakpsatweb.cz/ >. 

Tělo stránky začíná načtením proměnných o výsledném obrázku mapy. Nejprve se však 

musí definovat metoda, kterou se budou parametry do MapServeru předávat. V případě naší 

šablony je to standardní metoda GET. Při této metodě jsou parametry mapy přidány za adresu 

poţadavku. Tělo formuláře začíná a končí tagem FORM. Formulář začíná definicí pouţité 

metody přenosu GET a adresou kam parametry směřovat. 

                                     použitá metoda                            část action s adresa  a názvem aplikace 

                                                  

<form id="mapserv" method=GET action="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe"  

 

name="mapserv">       název aplikace, pro kterou jsou parametry určeny  

 

Při sestavování šablony, je potřeba právě tuto adresu zkontrolovat, protoţe můţe 

odkazovat na jiné umístění (zvláště v Linuxu je tato adresa jiná). Adresa je relativní, tedy 

zapsaná z pohledu webových stránek.  

 Následuje seznam proměnných, které se načítají značkou INPUT (vstup), která má 

svoje atributy Type, Name a Value pro parametr nebo SCR pro adresu. Některé tyto proměnné 

jsou pouţity ve funkcích Java skriptu.  

if (t!='') window.location.href=t;  } 

<input type=hidden name=imgext 

value="[mapext]">   
  prostorový extent mapy 

<input type=hidden name=map value="[map]">   vstup adresa mapfile 

<input type=hidden name=zoomsize value=2>   vstup pro hodnotu kroku zoomu 

<input type=hidden name=zoomdir 

value="[zoomdir]"> 
  vstup pro hodnotu zoomu 

<input type=hidden name=mode value="[mode]">         vstup pro daný mód  

<input type=hidden name=imgxy 

value="[center_x][center_y]"> 
   souřadnice středu    

<input type=hidden name=mapxy value="">              souřadnice označeného objektu 

<input type=hidden name=minx value="[minx]">         pro první zobrazený pixel na ose x   

http://www.jakpsatweb.cz/
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Po zaloţení horní tabulky je prohlíţečem nalezena adresa obrázku, kterou si přes webový 

server obrázek načte. Obrázkem je znak obce . 

 

 

Následuje centrování a název obce, coţ jsou standardní operace v HTML. Datum a čas 

ve spodní části nadpisu se generuje Java skriptem. Byl zvolen velmi jednoduchý a funkční 

skript, který získává informace o čase ze systému. Jednotlivé řádky skriptu jsou dále popsány. 

 

<input type=hidden name=miny value="[miny]">         pro první zobrazený pixel na ose y   

<input type=hidden name=dx value="[dx]">             vstup pro hodnotu délky strany x 

<input type=hidden name=dy value="[dy]">             vstup pro hodnotu délky strany y 

     šířka buňky (pro znak)       centrování                                   adresa, na které je obrázek umístěn                        

                                                                                                                        
<td width=104 > <p  align=center >< img  src="/OpatoviceW/img/znako.png" 

          název obrázku 

         

alt="Znak obce"></p>  </td>   

!-- DATUM ZAČÁTEK -->      

         <b>  

         <font color="#008080">              barva písma zobrazení  času 

         <script  type="text/JavaScript">    označení jazyku (JavaScript) 

              <!--  označení začátku skriptu 

                nes=new Date();  zjistí aktuální datum 

                d=dnes.getDay();  zjistí co je za den   

      if(d==1){document.writeln("pondělí")}  určení dne v týdnu a jeho pojmenování  

else {if(d==2){document.writeln("úterý")}  (klasické použití příkazu  if - then – else) 

else {if(d==3){document.writeln("středa")} 
 

.... 

else {if(d==0){document.writeln("neděle")}   

}}}}}}; 
 

                                Vypíše      den                                          měsíc                                           rok 

                                                                                                                                  
   document.write(dnes.getDate(),'.',dnes.getMonth()+1,'.',dnes.getFullYear()); 

   // --></script>      konec skriptu        

         </font>  </b> 

          <!-- DATUM KONEC -->     
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Po dalším nastavení tabulek je v levé části okna generován obrázek legendy mapy. 

Obrázek legendy je získán pomocí řádku se skupinou značek pro vloţení obrázku, stylu 

rámečku jeho barvě a síle. Adresu obrázku v adresáři ms_tmp získáme z MapServeru tagem 

Input jehoţ atributy jsou Name, Type a znak SRC signalizující prostor pro vloţení adresy 

obrázku místo maptagu [legend].  

 

 Dále se přesuneme do hlavního okna šablony, kde se má zobrazovat samotná mapa. 

Hodnota v hranatých závorkách je pak opět aplikací mapserv.exe nahrazena adresou obrázku, 

v tomto případě obrázku mapy. Prohlíţeč při tvorbě stránky odešle adresu na webový server, 

který mu vrátí obrázek mapy, uloţený v ms_tmp. 

Tlačítka, kterými se ovládají funkce na mapě (Přiblíţit, Oddálit, Posun, Hledání), 

vyuţívají ke své činnosti funkcí Java skriptu. V následujícím popisu je rozebráno pouze jedno 

tlačítko, protoţe ostatní jsou v konstrukci kódu stejné. 

 Ovládacím prvkem vrstev je zaškrtávací pole (checkbox). Pokud je pole zaškrtnuté, 

formulář odesílá parametry Name, Value a dle jejich hodnot se zobrazí příslušná vrstva. Pokud 

        vkládá obrázek legendy                 nahrazení maptagu adresou     atributy pro rámeček, barvu, styl, síla 

                                                                      
<INPUT NAME="legend" TYPE="image"  SRC="[legend]"  style="border-style: solid ; 

border-color: black; border-width: 1px"  > 

název vstupního pole               druh pole         zdroj obrázku                            šířka a výška obrázku       

                                                                   

 <INPUT NAME="img" TYPE="image" SRC="[img]" style="width: 600px; height: 450px;"  

        alternativní popis       využití funkce Java skriptu v  módu browse 

                               

 alt="Mapové pole" onClick="javascript:browse()" >       

                  odkaz na Java skript                    jednoznačný identifikátor         adresa umístění obrázku 

                                                      

<a href="javascript:settool(0)"><img id="tool0"  src="/OpatoviceW/img/pan.png" 

    alternativní název     šířka a  výška obrázku     šířka  rámečku 

                                                     

alt="Posunout" WIDTH="22" HEIGHT="22"  border="1"  ></a><br> 

Následují další tři tlačítka jejichž kód je stejný. 

<a href="javascript:settool(1)"><img id="tool1" src="/OpatoviceW/img/zoomin.png" 

alt="Přiblízit +" WIDTH="22" HEIGHT="22" border="2"></a><br> 

<a href="javascript:settool(1)"><img id="tool2"... 

<a href="javascript:settool(1)"><img id="tool3"... 
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zaškrtnuté není, neodesílá se nic a vrstva se nezobrazí. Pří tvorbě nové vrstvy je důleţité, aby 

parametr Name měl vţdy přiřazenu hodnotu Layer a parametr Value hodnotu názvu vrstvy 

(například domy, Opatovice a tak dále). V posledním řádku ukázky je typ Hidden, který 

nezobrazuje moţnost zapnutí a vypnutí, zde je trvale zapnut (copy_checked), protoţe je jím 

zobrazeno pole s Copyright ČUZK. Stejně by se pouţila vrstva i pro vodoznak GEODIS. 

Poznámka: sice je zde řeč o vrstvách, je to ale jen obrazné, protože zapnutím vrstvy se nepřidá 

vrstva, ale vygeneruje se nový obrázek, ve kterém je příslušná vrstva zastoupena. 

Obnovení mapy po navolení funkcí zaškrtávacími políčky provedeme tlačítkem Obnovit. 

Toto tlačítko pouţívá funkci Java skriptu pojmenovanou Scalemap (tedy definují se nově 

některé okamţité hodnoty a ty se odesílají aplikaci mapserv.exe ke zpracování).   

     

Následným příkazem vytvoříme referenční (navigační) mapu, která nám usnadní 

přecházení po mapě a okamţitě nás informuje, ve které části mapy se nalézáme. 

 

Umístění severky je klasickým vloţením obrázku, které zde jiţ bylo popsáno výše. 

 

<tr> <td height="150"> <p align="center"> <img src="/OpatoviceW/img/ruz.png"  

alt="Severka"  style="width: 76px; height: 80px; border-style: solid; border-color: 

black; border-width: 2px " ></p> 

Po nezbytných definicích oken tabulky je dalším příkazem vloţeno textové pole, které 

bude slouţit k zadání čísla popisného. To se stisknutím tlačítka Hledat (popsaného níţe) odešle 

a porovná s tabulkou atributů u vrstvy obytné_domy a sloupce c_popisne (čísel popisných). 

MapServer potom zobrazí nalezený objekt, i s číslem popisným, vepsaným do tohoto objektu. 

 zaškrtávací „políčko“            identifikace pole      hodnota pole       zaškrtnutí pole              název 

                                                            
<input type="checkbox" name="layer" value="kultura"[kultura_check]>Kultura<br> 

Kód pro další zaškrtávací pole je stejný, mění se pouze názvy vrstev. 

<input type="checkbox"name="layer"value="Opatovice"[Opatovice_check]> Opatovice 

<br> 

<input type="checkbox" name="layer" value="sluzby"... 

... 

<input type="hidden" name="layer" value="copy" [copy_checked]><br> 

druh vstupního pole                    hodnota pole                      provedená událost na kliknutí 

                                               
<input type="Submit"   value="Obnovit"     onClick="javascript:scaleMap()"> 

   vstup          název             typ obrázek     maptag referenční mapy              styl výška, šířka  

                                                  
<INPUT NAME="ref" TYPE="image" SRC="[ref]"style="width:100px; height:79px; 

border- width: 2px"  alt="Přehledka" onClick="javascript:browse()"> 
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Tlačítko Hledat podobně jako tlačítko Obnovit pouţívá funkci Java skriptu 

pojmenovanou Scalemap. Druhým tlačítkem je Java skript pro tisk stránky. 

Dále pak je zde umístěno měřítko, které se volá maptagem [scalebar]. 

<IMG SRC="[scalebar]" border="0" alt="Měřítko">      

Hodnota měřítka se vypisuje v okně rozbalovacího menu, kde jsou předdefinované 

hodnoty měřítka, které si lze kliknutím zvolit. 

Přidáno bylo také rozbalovací menu s názvem Sluţby a Kultura, ve kterých si můţe 

uţivatel najít potřebnou sluţbu, či kulturní zajímavost v dané obci (většinou jsou i místně 

pojmenované) a okamţitě se mu otevře dotazovací šablona s daným objektem. Dociluje se toho 

odesláním parametrů daného objektu, připojených za adresou tak, jak by je odesílala šablona 

metodou GET aplikaci mapserv.exe při dotazu na objekt pomocí tlačítka identifikace. 

V následujícím výpisu je vidět funkci příkazu pro rozbalovací menu Sluţby a jednu adresu i 

s parametry, rozbalovací menu kultura je pak naprosto stejné jen jinak pojmenované. 

                                  typ text (cp)                          název cp         hodnota cp (odesílaná a porovnávaná v DB) 

                                                   
<b> cp </B><input type="text"     name ="cp"         value="[cp]"> 

    druh vstupního pole               hodnota pole               provedená událost na kliknutí 

                                         
<input type="Submit" value="Hledat" onClick="javascript:scaleMap()">        

<input type="button" value="Vytisknout stránku" onClick="window.print();"> 

   hodnota  měřítka (pravítko)    hodnota měřítka (číselná)    název               volání java skriptu 

                                                    
1:<span id="scalebar"><SELECT id="scale" NAME="scale" onChange="javascript: 

scaleMap()"> </span> 

    aktuální hodnota měřítka                 výpis aktuální hodnoty měřítka 

                                   
<OPTION VALUE="[scale]"      SELECTED>[scale]</OPTION> 

Dále následují pevně definované hodnoty, které je možné kliknutím zvolit. 

<OPTION VALUE="1000">1000</OPTION> 

<OPTION VALUE="2000">2000</OPTION> 

<OPTION VALUE="3000">3000</OPTION> 

<OPTION VALUE="4000">4000</OPTION> 

<OPTION VALUE="5000">5000</OPTION> 

<OPTION VALUE="10000">10000</OPTION> 

<OPTION VALUE="15000">15000</OPTION></SELECT>  

výběr a spuštění zadané adresy                                             velikost                          název 



Bc. Jarmil Jiříček:   Příloha č.1 Instalace, konfigurace a rozbor software                                           Geoinformatika  

 

 

2010 32 

4.1.2 Startovací část, internetová stránka spustit (zakladniA) 

Aby se MapServer vůbec dověděl o tom, ţe chce uţivatel pouţít jeho sluţby a poskytl mu 

hlavní internetovou stránku zakladniB, musí existovat startovací, či zaváděcí stránka (zakladniA 

– nazvaná spustit.html), kde jsou umístěny základní informace o tom, co má být MapServerem 

načteno a jak zpracováno. Zadáním této startovací stránky dojde, po určitém čase daném 

příkazy Refresh - přesměrování a Content – za jak dlouho, k přesměrování serveru a prohlíţeč 

uţivatele si načte stránku s mapou, poskytnutou MapServerem. Za adresou MapServeru jsou 

metodou GET připojeny i hodnoty, které má poskytovaný obrázek mít a vyjmenovány vrstvy, 

které se mají načíst. Toto všechno je uvedeno v  jediném řádku hlavičky startovacího souboru. 

Je to ovšem řádek nejdůleţitější. 

Dále pak následuje tělo startovací stránky. Na prvním řádku je stránka definována jako 

tabulka, v jejímţ středu je umístěn obrázek BarOpatovice.gif. Tento obrázek ve formátu gif má 

svým pohybem u uţivatele vzbudit dojem, ţe je spojen s načítáním stránky a tedy, ţe server 

něco dělá. Tento psychologický moment je velmi důleţitý, protoţe načtení mapy trvá serveru 

určitou dobu, po kterou by bez tohoto grafického ztvárnění ukazoval uţivateli pouze statický 

                                                      
<SELECT  onchange=go(this)                 size=1            name=IS> 

               rozbalovací menu                                                           štítek s nadpisem (neaktivní) 

                                                   
<OPTION selected>SLUŽBY -&gt;</OPTION> <optgroup label="- Úřad"> 

                                                        vlastní adresa s parametry 

                                                        
<OPTION value=http:// localhost/cgi-bin/mapserv.exe?imgext=-645363.117893+-

1048324.262457+-644033.889601+-1047438.849955&map=c%3A%5Cms4w%5Capps%5Cpokusy% 

5Copatovice.map&zoomsize=2&zoomdir=-1&mode=nquery&imgxy=300.0+200.0&mapxy=&minx=-

645363.117893&miny=-1048324.262457&dx=1329.228292&dy=885.412502&img.x=301&img 

.y=229&layer=Opatovice&layer=domy&layer=komunikace&cp=%5Bcp%5D&objekty=Slu%9Eby+K 

ultura>POŠTA</OPTION> 

přesměrování na jinou adresu -  po uplynutí 2 sekund;  adresa,která bude po přeměr. prohlížečem načtena 

                                                
META Http-equiv="Refresh" Content="2;URL='http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe? 

    adresa konfiguračního souboru map              přepínač  zoomu    metoda - prohlížení    hodnota zoomu 

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

                                                         vrstvy, které mají být načteny 

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

opy & layer =Opatovice'" /> 
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obrázek, či bílou plochu stránky a uţivatel by tak snadno mohl nabýt mylného dojmu, ţe 

stránka havarovala a odešel by jinam. 

4.1.3 Šablona pro dotaz 

V předchozích dvou kapitolách byla rozebrána základní šablona, která je hlavní 

zobrazovací stránkou mapy. Ve většině operací pracujeme s mapou v okně této základní 

šablony. Při dotazu na číslo popisné, nebo na objekt, ať jiţ zadáním z mapy nebo 

z rozbalovacího menu, je třeba zobrazit výsledek pomocí šablony jiné, která bude mít částečně i 

jiné rozmístění, uzpůsobené informacím o daném objektu, uloţeným v databázi viz logický 

datový model uvedený v kapitole: Z čeho se skládá mapa v počítači a jak se vytváří. Toto okno 

se pak nazývá dotazovací šablona (šablona pro dotaz). 

Dotaz na šablonu se provádí třemi způsoby a to dotazem na prvek, výběrem objektu 

v rozbalovacím menu sluţby, kultura nebo zadáním čísla popisného do textového pole. 

Dotazování na prvek se provede zmáčknutím tlačítka Vlastnosti prvku a kliknutím na 

vybrané místo na mapě (zpravidla na určitý objekt, o kterém chceme znát atributové údaje). 

Tímto se vyberou souřadnice místa kliknutí a odešlou metodou GET do MapServeru. Přes 

webový server a CGI jsou předány aplikaci mapserv.exe, která pošle dotaz na tyto souřadnice 

do databáze. Pokud jsou přijaté souřadnice obsaţeny v souřadnicích některého prvku, 

definovaného v tabulkách, automaticky se k nim přiřadí atributy tohoto prvku (definované 

v další tabulce s názvem vrstvy) a ty jsou odeslány aplikaci mapserv.exe. Ta je přidá do 

dotazovací šablony a odešle přes webový server k uţivateli. Pokud souřadnice nezasahují do 

ţádného prvku, dojde k vyvolání chybového hlášení (toto chybové hlášení není v originále 

příliš srozumitelné a proto bylo ošetřeno nově generovaným hlášením, více v Mapfile. 

Druhým způsobem, technologicky téměř stejným, se vybírá zájmový objekt 

z rozbalovacích menu služby, kultura. U tohoto způsobu je kliknutím na příslušnou sluţbu či 

kulturní objekt odeslána aplikaci mapserv.exe předem definovaná adresa, i s parametry objektu 

(metoda GET), nutnými pro vygenerování obrázku i dotazové šablony. Parametry v adrese se 

shodují s parametry, které MapServer dostane při navolení identifikace objektu a kliknutí na 

tento objekt. 

Příklad adresy i s parametry pro objekt Pošta: 

<OPTION value=http:// localhost/cgi-bin/mapserv.exe?imgext=-645363.117893+-

1048324.262457+-644033.889601+-1047438.849955&map=c%3A%5Cms4w%5Capps%5Cpokusy% 

5COpatovice.map&zoomsize=2 &zoomdir=-&mode=nquery&imgxy=300.0+200.0&mapxy=&minx=-

645363.117893&miny=-1048324.262457&dx=1329.228292&dy=885.412502&img.x=301& 

img.y=229&layer=Opatovice&layer=domy&layer=komunikace&cp=%5Bcp%5D&objekty=Slu%9Eby+Ku

ltura>POŠTA</OPTION> 

Mnoţství atributů, které budou po dotazu uţivateli předány, je dáno navrţeným logickým 

datovým modelem (tabulka č. 2, kapitola 5 diplomové práce), ale podle přání zadavatele je 
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bude moţné dále rozšiřovat. Některé atributy, například část obce, jsou pro všechny vrstvy 

stejné, jiné jsou závislé na konkrétní vrstvě jako například otevírací doba. U vrstvy 

obytne_domy, budou atributy citlivými údaji pro jejich majitele, a proto je třeba se omezit 

pouze na informace, které je moţné získat i z jiných, veřejně publikovaných zdrojů, například 

na všeobecně publikovaných mapách či z ČUZK < http://geoportal.cuzk.cz/ >. Proto se u 

rodinných domů budou uvádět pouze atributy zapsané černou barvou a v ojedinělých případech 

i atribut obrázek, u ostatních vrstev to pak budou rozšiřující atributy zapsané modře. 

Je tedy vhodné vytvořit pět dotazovacích šablon, z čehoţ první bude uzpůsobena pro 

obytné_domy (dotOD), druhá pro služby (dotS), třetí pro kulturu (dotK) a čtvrtá pro atributy 

komunikace (dotKom) a pátá pro ostatni_plochy (dotOP). 

4.1.3.1 Rozbor dotazovací šablony 

Dotazovací šablona je obecně tvořena jedním programovým kódem, rozděleným na tři 

části, záhlaví (dot_header), tělo (dot), a zápatí (dot_footer). Tyto části jsou od sebe odděleny a 

uloţeny kaţdá zvlášť. Tento postup je doporučený proto, aby se při načítání jednotlivých 

atributů z mapy nemuselo číst vţdy znovu záhlaví a zápatí, ale pracovalo se pouze s tělem 

šablony.  

Jedno záhlaví (dot_header) a zápatí (dot_footer) lze při tomto systému vyuţít pro všechna 

těla dotazovacích šablon. Stejný styl u těchto šablon bude, jak jiţ bylo zmíněno výše, dobře 

psychologicky působit na uţivatele, pro administrátora zmenší mnoţství částí dotazovacích 

šablon a celkově zjednoduší vývoj.  

Záhlaví bylo pro dotazovací šablony převzato ze šablony hlavní a doplněno o část html 

kódu jejího těla (v něm se nečtou ţádné atributy). Většina tohoto kódu byla podrobně rozebrána 

v hlavní šabloně a rovněţ tak u zápatí.  

V zápatí je navíc pouze tlačítko zpět, které je tvořeno javascriptem.    

 upřesňující název obytného domu (příklad rodinný dům, bytovka, panelák) 

 číslo popisné obytného domu  

 ulice, ve které se obytný dům nachází  

 část - místní příslušnost k Opatovicím či Pohřebačce 

 otevírací doba, název služby (jen u služby) 

  poznámka o památce a případná informace o památce (jen u kultury) 

 obrázek (opět hlavně u služeb a kultury) 

 typ komunikace například místní, účelová…(u komunikací) 

 účel místa (u ostatní_plochy) 

                styl písma na tlačítku a velikost               javascript se v historii vrátí o krok zpět    název tlačítka 

http://geoportal.cuzk.cz/
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V těle dotazovací šablony se budou měnit hlavně názvy volaných atributu. O tom, které 

atributy se mají do těla dané dotazovací šablony zadat, rozhoduje logický datový model 

připravený v tabulce číslo 2 na straně 45 diplomové práce. Takto připravené atributy se vloţí 

do šablony v hranatých závorkách (maptag) a budou tvořit základ textových odpovědí na dotaz 

uţivatele. Dále bude v dotazovací mapě „náhledová“ fotografie objektu a kliknutím na ni se 

zobrazí v plné velikosti. Fotografie budou generovány hlavně u komunikací, sluţeb a kultury. 

Bude na nich zachycena například část ulice z pohledu od ulice hlavní. Tím se tyto fotografie 

stanou i určitým typem vizuálního průvodce obcí (virtuální prohlídky obce). U sluţeb bude 

fotografie slouţit k identifikaci domu, ve kterém se sluţba nachází a u kultury přiblíţí danou 

památku tak, aby si ji uměl případný turista představit a chtěl ji zhlédnout ve skutečnosti.   

 V následujícím textu budou popsány jen důleţité části kódu u těla dotazovací šablony 

obytné domy (dotO), jako standardního představitele ostatních šablon, které jsou z hlediska 

technologie řešení kódu velmi podobné.  

V dotazovací části šablony, označené jako tělo, začínáme definováním barvy a určení 

polohy tabulky.  

  V další části je určeno rozmístění atributů, které se načítají z databáze. Maptag určuje, 

který atribut se má pro daný prvek zobrazit. Označuje název sloupce skupiny (druhově 

shodných) atributů v databázi. Řádek s příslušným atributem je pak identifikován pomocí 

souřadnic odeslaných aplikací mapserv.exe při kliknutí na určitý objekt. Zde se budou měnit 

názvy atributů u šablony pro sluţby a kulturu. 

 První řádek kódu je komentovaný, ostatní jsou stejné, mění se pouze pojmenování 

atributů a název skupiny atributů – maptagu. 

 

                                                                          
<font face="Verdana,Arial"size="2"><a href="javascript:history.go(-1);">zpět</a>    

             určuje barvu tabulky       šířku tabulky     určuje, že buňka zasahuje do dvou řádků    centrování     

                                                               

<tr> <td bgcolor="#CFFFFF"   width="95"        rowspan="2"       align="center"> 

        tučný a zvětšený nápis v okně levé tabulky                                 výška přiléhajícího okna tabulky 

                                                       

<h2><b> Vámi vybraný objekt: </b></h2> </td> <td   height="80" align="left" > 

<center>  <b> <big > [nazev]</big ></b></center><div  > 

označení tvrdé mezery                               pojmenování atributu             maptag – název skupiny atributů v DB 
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Následuje vloţení fotografie objektu a kliknutím na něj, zobrazení jeho velkého formátu 

této fotografie. 

 

Umístění hlavního okna s mapou výběru. 

Ostatní tagy pouţité v šabloně jsou uţ jen pro základní formátování a byly dostatečně 

popsané v předchozích kapitolách. 

4.2 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 (na rozdíl od některých jiných serverů), pomocí nichţ můţeme zlepšovat 

funkcionalitu MapServeru. 

Základ mapfile získáme vygenerováním z programu QuantumGIS. Ten svým pluginem 

vygeneruje úvodní parametry pro mapfile a cesty spojující jednotlivé vrstvy s databází a 

soubory. Takto vytvořený soubor mapfile je uveden v příloze Výpisy programového kódu. 

Tento soubor je však s MapServerem nefunkční, protoţe obsahuje řadu chyb, které je moţno 

                                                             

&nbsp;&nbsp;..||..&nbsp;&nbsp;<b>- má číslo popisné </b>&nbsp; &nbsp;[cp]<br> 

&nbsp;..||..&nbsp;<b>- nachází se v obci</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[cast]<br> 

&nbsp;..||..&nbsp;<b>- nachází se v ulici</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[ulice] <br> 

                           centrování      určení rozmístění tabulky             velikost     

                                           

  <td align=  "center"     rowspan="2"    style="padding:20px;"> 

                                        odkaz na velký obrázek          tento velký obrázek načten do nového prázdného okna 

                                                             

    <center><a href="/OpatoviceW/img/vobrazky/[obrazek].jpg" target="blank" >  

                       nejprve se však zobrazí náhledový malý obrázek 

                          

<img src="/OpatoviceW/img/mobrazky/m[obrazek].jpg"></a> 

 jméno vstupního obrázku;  typ obrázek;  vložení pomocí maptagu;   šířka;          výška;       bez  rámečeku; 

                                                          
<INPUT NAME="img" TYPE="image"   SRC="[img]"     width=600 height=450  border=0>  
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opravit ručně, nebo pomocí přiloţeného skriptu, o jehoţ pouţití se lze dočíst v kapitole číslo 

3.4 Oprava a změny v mapfile v příloze Metodika pro obsluhu Mapserverového systému. 

V této kapitole bude rozebrán jiţ upravený funkční mapfile (tak jak ho opravil skript 

Oparva). Jeho výpis je přiloţen na cd v adresáři Výpisy programového kódu.  

Mapfile se skládá ze základních příkazů, kterými se generuje obrázek mapy a legendy. 

Přidáváním dalších příkazů je pak mapefile moţno rozšířit tak, aby generoval například 

měřítko, navigační mapu, nebo aby bylo moţné spustit dotazovací šablonu. Tyto příkazy, 

kterými bude základní konfigurační soubor rozšířen, budou v dalším textu barevně odlišeny a 

nemusí být pro základní funkční verzi mapfile pouţity. 

První tři řádky obsahují základní popisné údaje o mapfile a jsou zakomentované kříţkem 

(#), coţ znamená, ţe jejich obsah je pouze informativní a ke konfiguraci se nepouţívá. 

Mapfile začíná obecným definováním hlavního obrázku mapy jako je rozlišení obrázku a 

určení jednotek.  

Následují souřadnice EXTENT, které určují rohy obrázku mapy. Těmito souřadnicemi je 

obrázek lokalizován v národním souřadnicovém systému S-JSTK, ve kterém byly 

georeferencované dodané ortofotomapy. Program QGIS souřadnice z obrázku mapy odečte a 

při generování je do mapfile automaticky vloţí. Pokud by byl mapfile psán ručně, lze tyto 

souřadnice odečíst v programu QGIS nebo ARCMAP kliknutím kurzoru do příslušného rohu 

obrázku mapy. Souřadnice hranic výřezu zobrazovaného okna jsou řazeny takto: západní 

(minx), jiţní (miny), východní (maxx), severní (maxy). 

    EXTENT -645705.906373 -1049482.899052 -643460.871682 -1047712.074052 

Souřadnicový systém se můţe určovat buď pro celý MapServer a to následující 

posloupností příkazů v obecné části anebo ještě u kaţdé vrstvy zvlášť. V této práci se bude 

MapServer  řídit dle zadání souřadnicového systému v obecné části, které potom jednotlivé 

vrstvy převezmou.  

   

MAP     

     NAME Opatovice     název mapy 

     # Map image size     komentář – že následuje rozlišení obrázku mapy 

     SIZE 600 400     velikost rozlišení generovaného obrázku mapy 

     UNITS meters 
    jednotky (v metrech), zde se v generovaném mapfile objeví první 

            chyba, místo meters jsou zde generovány metry (zde již opraveno) 

PROJECTION   souřadnicový systém 

    "init=epsg:2065" 
 

 

kód souřadnicového systému ve formátu EPSG, zde uveden správný 

kód S-JSTK, QGIS však stabilně generuje souřadnicový systém 

WGS 84, (zde již opraveno) 

END  
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  Následují určení symbolu, kterým je povinný znak Copyright ČUZK uvedený na 

obrázku. Pokud bude třeba symbol pro GEODIS zde se uvede obrázek vodoznaku. Dále je 

definován výstupní formátů PNG, jehoţ pouţitím se zlepšila kvalita výstupních obrázků. Tyto 

části kódu nemusí být nutně v mapfile implementovány.  

Tento kód, pro formát png s modem obrázku PS256 je ve vygenerovaném mapfile 

standardně pouţit.  

    

Kód pro generování legendy mapfile je vygenerován programem QGIS. Popis 

konfigurace okna legendy je v následující tabulce i s vysvětlivkami, kterou hodnotou se co 

„přednastavuje“. 

 

        SYMBOL   

          NAME "cuzk"   název symbolu 

          TYPE PIXMAP   typ pole 

          IMAGE "c:/www/OpatoviceW/img/cuzk.png"   adresa obrázku 

          TRANSPARENT 100   průhlednost 

      END  

      OUTPUTFORMAT  

            NAME png   název formátu 

            DRIVER "GD/PNG"   ovladač  

            MIMETYPE "image/png"   pro typ obrázku 

            IMAGEMODE RGB   RGB mód obrázku 

            FORMATOPTION   formátování 

            INTERLACE=OFF    

            TRANSPARENT OFF   vypnutí průhlednosti 

          END  

            IMAGECOLOR 192 192 192   barva obrázku 

            IMAGEQUALITY 95   kvalita obrázku 

            IMAGETYPE png   typ obrázku 

            OUTPUTFORMAT  

            NAME png   název formátu 

            DRIVER 'GD/PNG'   ovladač 

            MIMETYPE 'image/png'    

            #IMAGEMODE PC256   PC256 mód obrázku 

            EXTENSION 'png'    

        END  



Bc. Jarmil Jiříček:   Příloha č.1 Instalace, konfigurace a rozbor software                                           Geoinformatika  

 

 

2010 39 

Při zadání identifikace objektu, který nebyl v databázi definován (kliknutím na místo na 

ortofotomapě, kde není zakreslen ţádný vektorový prvek – prázdné místo), dochází 

v MapServeru k chybě, jejíţ hlášení je poměrně málo srozumitelné. Proto vývojáři připravili 

moţnost ošetřit tuto chybu vlastním hlášením. Toto hlášení se zapíše na novou html stránku, 

nazvanou EMPTY. V mapfile se pak pod parametr WEB uvede parametr prázdného místa – 

EMPTY s adresou, kde je tato stránka připravena. Je vhodné ji umístit k ostatním html 

stránkám (v tomto systému do adresáře Opatovice). 

 

  WEB 

  EMPTY "../Opatovice/empty.html" 

 

Následující řádky vypovídají o adrese IMAGEPATH. 

  # Set IMAGEPATH to the path where MapServer should 

  # write its output. 

 

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

 Tato relativní adresa je velmi důleţitá, protoţe MapServer na místo, určené touto 

adresou, ukládá všechny vygenerované obrázky, tedy mapy, legendu, referenční mapu, měřítko 

a tak podobně. Správné určení adresy, graficky znázorněné na následujícím obrázku 7, je pro 

MapServer kritické a obvykle bývá zdrojem častých chyb. 

    # Legend  

      LEGEND   generování legendy 

         IMAGECOLOR 255 255 255   nastavená barva okna legendy 

         STATUS ON   v základu generování zapnuto 

         KEYSIZE 18 12   rozměr jednotlivých polí v legendě 

      LABEL   popis 

         TYPE BITMAP   typ písma 

         SIZE MEDIUM   velikost (lze například tiny atp.) 

         COLOR 0 0 89   barva písma 

     END  

  END  
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Relativní adresa se určuje vzhledem k mapfile, coţ znamená, ţe kdyţ máme soubor 

mapfile adresovaný takto: C:/ms4w/apps/Opatovice/Opatovice.map, pak abychom se dostali do 

ms_tmp, který je adresován na C:/ms4w/tmp/ms_tmp musíme z adresáře Opatovice vystoupit 

(to představuje jedno tento znak  ../) a potom ještě vystoupit z adresáře apps (druhý znak ../), a 

teprve potom můţeme dokončit adresaci, coţ představuje tmp/ms_tmp. Na obrázku číslo 7 

představuje zelená čára pomyslnou cestu pro sestavování adresy, přes dva adresáře (Opatovice 

a APPS) vyskočíme do rootu a následně se pak vnoříme do dvou jiných adresářů (tmp a 

ms_tmp). 

Další velmi důleţitou adresou je IMAGEURL.  

Je to relativní adresa, která určuje, kde si má prohlíţeč uţivatele, přes server APACHE, 

obrázky stáhnout. Cílovým adresářem je náš známý ms_tmp, tedy adresář kam je aplikace 

mapserv.exe uloţila. 

 Na rozdíl od IMAGEPATH adresy, je pro tuto adresu v adresáři CONF a konfiguračním 

souboru httpd.conf napsán alias, který adresaci řídí (přemístí-li se adresář ms_tmp, je třeba 

změnit k němu vedoucí adresaci aliasu v httpd.conf).  

Následují řádky, které pokud se nerozhodneme pouţívat sluţbu WMS, mohou být 

vynechány. Pokud budeme chtít pouţívat sluţbu WMS (není obsahem této práce) bylo by 

potřebné ke stávajícím metadatům, které vygeneroval program QGIS, připojit ještě další 

důleţité informace, v následujícím výpisu odlišené modrou barvou, tak jak to doporučuje 

[Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.].   

 

Obrázek 19.   Grafické znázornění, jak vytvořit adresu Imagepath. 

# Set IMAGEURL to the url that points to IMAGEPATH 

  # as defined in your web server configuration 

  IMAGEURL '/ms_tmp/' 

# WMS server settings 
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Následuje adresa základní šablony (TEMPLATE). 

     

    TEMPLATE 'C:/ms4w/apps/Opatovice/zakladniB.html' 

  END 

Tím skončila všeobecná část mapfile souboru, vztahující se k obecným nastavením. 

Následuje první vrstva, kterou je ortofotomapa Opatovic nad Labem. Tato vrstva se jako jediná 

načítá z adresáře a tam vede i absolutní adresa, která je pro mapserv.exe základní informací. 

Jedinou chybou v této vrstvě je opět generování souřadnicového systému WGS 84, i kdyţ ten 

byl v QGIS nastaven na S-JTSK a ortofotomapa byla pořízena také v systému S-JTSK 

(v následující tabulce je jiţ toto opraveno). 

Následuje vektorová vrstva pro obytné_domy. Ve vektorových vrstvách je v základu více 

chyb. Při úpravě vrstvy lze k ní doplnit i další funkce. Pro první porovnání je zde v levé části 

uveden příklad vektorové vrstvy vygenerované z QGISu, chyby a nutné opravy jsou označeny 

červeně. V pravé části je ta samá vrstva zbavená chyb a bez souřadnicového systému, ten je dán 

v hlavní části mapfile. 

    METADATA 

   'wms_title'                        'Opatovice' 

   'wms_onlineresource'               'http://www.Opatovice-nad-labem.cz/cgi-bin 

                                      /mapserv?map=/Opatovice/Opatovice.map&' 

   'wms_srs'                          'EPSG:2065' 

   'wms_abstract'                     'WMS server - test' 

   'wms_encoding'                     'UTF-8' 

   'wms_contactelectronicmailaddress' 'jarmil.j@email.cz' 

   'wms_contactvoicetelephone'        '601011014' 

   'wms_contactorganization'          'Opatovice n. l. Obecní úřad' 

    END 

LAYER   označení vrstvy 

   NAME 'Opatovice'   název vrstvy 

   TYPE RASTER   typ vrstvy 

   DATA 

'C:\MS4W\apps\Opatovice\mapy\Opatovice.jpg' 
  absolutní adresa, kde se vrstva nachází  

   METADATA   metadata o vrstvě (jen pro WMS) 

    'wms_title' 'Opatovice'   název vrstvy sloužící pro WMS službu 

  END  

   STATUS ON   vrstva zapnuta 

   TRANSPARENCY 100   100% překrývající podklad (neprůhledné) 

   PROJECTION   souřadnicový systém (projekce) 

   "init=epsg:2065"   typ projekce v EPSG kódování  (již opraveno) 

  END  

  END  



Bc. Jarmil Jiříček:   Příloha č.1 Instalace, konfigurace a rozbor software                                           Geoinformatika  

 

 

2010 42 

 Zeleně je pak doplněn kód pro přiřazení čísla popisného (atribut c_popisne) k vybranému 

prvku. Pozor pokud nebudete potřebovat dotaz na číslo popisné pak z mapfile tuto zeleně 

označenou část kódu vymaţte (při vymazávání dávejte pozor, ať odstraníte jen tento kód).  

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.  

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 45 10 

    ''     OUTLINECOLOR 0 0 0 

  END     LABEL 

     TYPE bitmap 

     SIZE medium 

     COLOR 103 250 255 

   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 50 150 255 

   END   END 

 END END 

END      HEADER 'dot_header.html' 

    TEMPLATE 'dotOD.html' 

    FOOTER 'dot_footer.html' 

 END 

 

Vygenerováním a opravením mapfile pomocí skriptu Opravy se odstraní téměř všechny 

chyby, které se v něm nacházely. Rozbor jednotlivých příkazů mapfile ve vrstvě je popsán níţe. 

Rozebrána je i moţnost, ţe databáze bude při instalaci vyţadovat jiné heslo nebo pojmenování 

účtu. Z tohoto důvodu můţe být potřebné zasáhnout do mapfile (nebo souboru pro opravy viz 

kapitola 7.3.3.1) a změnit některá nastavení v přístupu do databáze (řádek s konfigurací 

připojení je v následujícím výpisu označen a podrobně popsán).  

            LAYER                      označení vrstvy 

NAME 'obytne_domy'   název vrstvy 
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Databáze si svůj účet vytváří při instalaci sama, a pokud nezměníme při zadávání její 

jméno (nedoporučuje se kvůli opravnému skriptu) pak se nazývá Postgres. Heslo do databáze 

je admin. Pokud bylo při instalaci databáze nutné zadat heslo účtu uţivatele místo 

                 TYPE POLYGON   typ prvku ve vrstvě 

               CONNECTIONTYPE PostGIS   data se nacházejí v databázi PostGIS 

Následuje velmi důležitý řádek, ve kterém se konfiguruje připojení do databáze!! 

  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, která bude 

          načtena  z databáze (identifikace vrstvy) 

            METADATA   metadata (jen pro účely WMS) 

                'wms_title''obytne_domy'   název vrstvy sloužící pro službu WMS 

            END  

                 STATUS ON   vrstva zapnuta 

                 TRANSPARENCY 100   100% překrývající podklad (neprůhledné) 

Hledání objektu podle čísla popisného - do vrstvy dosazeno až následně.   

CLASSITEM "c_popisne"   název atributu (c_popisne) vedeného v DB 

LABELITEM "c_popisne"   zobrazení čísla popisného v daném prvku 

CLASS   třída     

EXPRESSION "%cp%" 
  propojení šablony s mapfile přes  

          identifikátor cp (nebo  vlastní č.p.) 

NAME "vybraný objekt" 
  v legendě označený výběr objektu (pokud  

          máme vrstev, více stačí uvést u jedné vrstvy) 

COLOR 255 45 10   barva vyhledaného prvku (def. červená) 

                 OUTLINECOLOR 0 0 0   rámeček vyhledaného prvku 

LABEL   štítek popisu 

TYPE bitmap   typ bitmapa 

SIZE medium   velikost střední 

COLOR 255 100 100   barva č.p. vybraného objektu 

               END  
            END  

            CLASS   třída 

NAME 'obytne_domy'    název třídy  

STYLE   následují definice stylu třídy 

SYMBOL 0    symbol 

SIZE 10    velikost  

OUTLINECOLOR 0 0 0   barva rámečku okolo prvků 

COLOR 50 150 255   barva prvku samotného 

             END END  
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předvoleného hesla admin, musí se toto heslo zaměnit i v souboru oprav skriptu Opravy (viz 

kapitola 3.4.2 Záměna hesla do databáze, či názvu databáze), nebo upravit mapfile ručně tak, 

aby odpovídal výše uvedené syntaxi s pouţitým heslem. 

Dalším kód umoţňuje otevřít k této vrstvě dotazovací (dot – dotazovací) šablonu 

rozdělenou do tří částí.  

     

Následuje příklad vrstvy liniových prvků (komunikace). Stavba kódu vrstvy je stejná jako 

v případě polygonu a proto jiţ nebude komentována.  

LAYER 

    NAME 'komunikace' 

    TYPE LINE 

    CONNECTIONTYPE PostGIS 

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

    DATA 'the_geom FROM public.komunikace' 

    METADATA 

      'wms_title' 'komunikace' 

    END 

    STATUS ON 

    TRANSPARENCY 100 

        CLASS 

       NAME 'komunikace'  

       STYLE 

        SYMBOL 0 

       SIZE 10 

       OUTLINECOLOR 255 0 0 

       COLOR 255 255 0 

    END 

  END 

Následuje vrstva pro povinný obrázek Copyright ČUZK. Tento text převedený do 

obrázku png se vkládá do mapového pole jako symbol a musí být s polem neoddělitelně spojen, 

coţ se zajistí vrstvou, která bude stále zapnutá a nadřazená všem ostatním vrstvám. 

LAYER  

    NAME copy    název vrstvy 

    TYPE Point    typ bod 

    STATUS on    zapnuto 

    TRANSFORM FALSE  

    TRANSPARENCY 70    70% překrývající podklad 

 HEADER 'dot_header.html'    záhlaví dotazovací šablony 

 TEMPLATE ' dotOD.html'    tělo dotazovací šablony (OD- obytne_domy) 

 FOOTER ' dot_footer.html'   zápatí dotazovací šablony 



Bc. Jarmil Jiříček:   Příloha č.1 Instalace, konfigurace a rozbor software                                           Geoinformatika  

 

 

2010 45 

  FEATURE  
    POINTS    bod 

    480 445    hodnoty umístění bodu, na který bude přiložen symbol (obrázek) 

     END  

  END   

   CLASS  

    STYLE  

    SYMBOL 'cuzk'    odkaz na symbol 

   END   

  END   

 END   

Další kód obsahuje pokyny pro zobrazení měřítka mapy. Tento kód, který se do mapfile  

doplňuje následně (QGIS ho standardně negeneruje), je z hlediska zásad tvorby mapy naprosto 

nezbytný. Jeho geometrické rozměry, znaky a barvu lze jednoduše změnit v níţe rozebraném 

kódu. 

Následují další dvě části kódu, které jsou nepovinné a pro správnou funkci MapServeru 

nemusí být pouţity. Prvním je referenční mapa, která nám usnadňuje přemísťování v mapě, 

protoţe v hlavním okně máme pouze výřez, kdeţto referenční mapa zabírá zmenšeně celou 

rozlohu mapy. Tato mapka zároveň slouţí i pro okamţitou informaci, kde se hlavní okno na 

mapě nachází. Souřadnice EXTENT, které definují rozlohu referenční mapy, mohou být 

zkopírované souřadnice celého obrázku ortofotomapy, nebo pokud se chceme pohybovat pouze 

na části (výřezu) mapy, pak tento výřez nastavíme v QuantumGIS, nebo podobném programu a 

souřadnice opíšeme. Jako první jsou souřadnice levého spodního rohu v pořadí souřadnice X a 

souřadnice Y a potom souřadnice prvého horního rohu opět v pořadí X a Y.   

    SCALEBAR   měřítko 

       IMAGECOLOR 255 255 255   barva  

       LABEL   popis  

       COLOR 0 0 0   barva černá 

       SIZE tiny   velikost fontů malá 

     END  

       STYLE 1   styl měřítka 

       SIZE 150 3   délka zobrazeného měřítka a výška rysek  

       COLOR 0 0 0   barva měřítka 

       UNITS METERS   jednotkami jsou metry 

       INTERVALS 5   počet intervalu na zobrazovaném měřítku 

       TRANSPARENT TRUE   překrývání podkladu  

       STATUS TRUE   funkce zapnuta 

     END  



Bc. Jarmil Jiříček:   Příloha č.1 Instalace, konfigurace a rozbor software                                           Geoinformatika  

 

 

2010 46 

Referenční mapu je třeba vyrobit v programu QGIS, nebo některém podobném programu. 

Jedná se o zmenšený obrázek celé ortofotomapy (nebo pouţitého výřezu), uloţený ve formátu 

PNG, s důleţitými identifikačními polygony, zabarvenými hodně pestrými barvami, aby i při 

zmenšení byly tyto polygony jasně rozeznatelné. V našem případě je to obce červenou barvou, 

okolí zelenou a řeky modrou. Větší detaily nemají v této mapce význam a naopak mohly 

zhoršovat identifikaci aktuální polohy v mapě.  

Poslední částí kódu definujeme dotazovací mapu, způsob zobrazovaní objektu, na který 

se dotazujeme a barvu podkladu. 

Pro vyladění mapfile a popis celého MapServeru byly vyuţity informace z dokumentace 

k MapServeru na jejich oficielních stránkách zde [Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.] a dále 

ak z [Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.] a < http://gisak.vsb.cz/livecd/ >.  

Souřadnice pro vlastní ortofotomapu lze zjistit z vygenerovaného mapfile, nebo 

technikou, uvedenou v kapitole 3.1.2 Úprava souřadnic pro jiná data.  Vyuţitím výše 

popsaných informací si můţete vrstvy pro vaše data zeditovat sami a nebo k tomu vyuţít dále 

popsaný skript Oprava.  

4.3 Rozbor skriptu Oprava pro mapfile generovaný programem QGIS 0.10.0 

Mapfile vygenerovaný programem QGIS 0.10.0 obsahuje jen základní kostru s cestami, 

které jsou nutné pro konstrukci jednoduchého obrázku mapy. Skriptem oprava se tyto chyby 

odstraňují, popis, jak s tímto skriptem zacházet a pracovat, je uveden v kapitole 3.4 Oprava a 

změny v mapfile v příloze Metodika pro obsluhu Mapserverového systému.   

REFERENCE 

  IMAGE reference.png 

  EXTENT  -647662.359551 -1050100.000000 -642337.640449 -1045900.000000 

  SIZE 100 79   rozměr obrázku referenční mapy 

  STATUS ON   generování referenční mapy zapnuto 

  COLOR -1 -1 -1  

  OUTLINECOLOR 255 0 0   barva identifikačního rámečku polohy 

END  

   QUERYMAP   náhledová mapa v dotazovací šabloně  

     COLOR 255 45 10   barva vybraného objektu 

     STATUS on   generování mapy zapnuto 

     STYLE hilite   vrstvy zobrazeny normálně, výběr žlutě 

   END  

http://gisak.vsb.cz/livecd/
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Pro správné fungování skriptu a následně opraveného mapfile, je však nutné dodrţet 

několik zásad, které budou dále popsány. 

Zásady, které ovlivní chování a funkci skriptu Opravy 

 pouţití jiné verze programu QuantumGIS  

 umístění adresáře se skriptem jinam neţ adresáře C:\ms4w\apps\Opatovice 

Zásady, které ovlivní funkci mapfile 

 pouţití skriptu pro testovací verzi na verzi zabezpečenou a naopak 

 změna hesla do databáze   (admin)    

 změna názvu databáze  (postgres) 

 změna názvů vrstev  (komunikace, obytne_domy, sluzby, kultura, ostatni_plochy)  

 nezahrnutí atribut c_popisne - pokud chybí, způsobí část kódu s dotazem na atribut chybu 

 změna počtu vrstev 

 Pokud by nebyla dodrţena některá z těchto zásad, opravený mapfile by nefungoval 

správně. Je to z důvodů napojení a cest, které skript do mapfile doplňuje. Jestliţe by nebylo 

moţné některou ze zásad dodrţet, lze se rozhodnout, zda provést opravu přímo v mapfile ručně, 

nebo v opravném kódu skriptu, aby byl tento připraven na další jiţ automatizované pouţití. 

Úprava mapfile jiţ byla popsána v předchozí kapitole. Nyní si popíšeme úpravu kódu v souboru 

oprav.   

4.3.1 Skript v jazyce VBS  a rozbor opravného souboru  

Skript byl pojmenován MAP2MAP a má dvě základní části:  

MAP2MAP.vbs – je vlastním skriptem 

MAP2MAP.ini  – je souborem pro opravy 

Vlastní skript je, jak jiţ bylo řečeno, napsán ve skriptovacím jazyce VBS a jeho kód, i 

soubor s opravami si lze prohlédnout v příloze Výpisy programového kódu.  

Skript se spouští příkazem Oprava.bat. Tento příkaz lze otevřít v poznámkovém bloku 

systému Windows, nebo programu PSpad < http://www.pspad.com/cz/ >. V příkazu jsou pouze 

dvě adresy první je absolutní adresa skriptu MAP2MAP.vsb a druhou je absolutní adresa 

mapfile, která se bude opravovat, protoţe je umístěna ve stejném adresáři jako skript, je jeho 

adresa prakticky stejná. Spouštěcí příkaz vypadá takto: 

C:\ms4w\apps\Opatovice\Opravy\map2map.vbs C:\ms4w\apps\Opatovice\Opravy 

\Opatovice.map 

Souboru MAP2MAP.ini slouţí jako knihovna pro uloţení kódu, který se má nahradit a 

kódu, jímţ bude předchozí kód nahrazen, nebo doplněn. K identifikaci, kam kód vloţit pouţívá 

skript dvě metody. 

http://www.pspad.com/cz/
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První metodou je nahrazení výrazu výrazem. Jedná se ve většině případu o celé řádky a 

náhrada vypadá například takto: 

Řádek (jak je vidět z tabulky) se skládá z parametru-0 na levé straně, který představuje 

chybnou (případně neplatnou) část kódu určenou k nahrazení a parametru-1 na pravé straně, 

kde se nachází správná část kódu, určená k nahrazení. Velmi důleţitým prvkem je v tomto 

řádku kombinace dvou znaků (někdy označovaných jako relační operátor)  =>  s jednou 

mezerou před a za touto kombinací. Odděluje se jím vyhledávací část kódu v souboru na levé 

straně, od nahrazovací části kódu na pravé straně a současně se i vyznačuje směr nahrazení 

(levá bude nahrazena pravou).  

Tímto způsobem lze ve skriptu opravovat řádky, které jsou jedinečné. Pokud je ve skriptu 

stejných řádků více, nahrazuje se vţdy první nalezený výraz, program pokročí k dalšímu 

výrazu a začíná hledat opět od začátku mapfile. Pokud je nutné nahradit všechny stejné výrazy, 

zopakuje se řádek tolikrát, kolikrát je to nutné. Pokud bychom potřebovali nahradit například v 

pořadí aţ třetí řádek se stejným výrazem, musí se nejprve nahradit první dva výrazy stejným 

výrazem, lišící se od původního například o dva mezerníky mezi slovy. Třetí výraz pak změnit 

tak, jak je třeba, například tedy takto:  

Prakticky stejný způsob budeme pouţívat i při označování vrstev identifikátory. Při 

vygenerování vrstev z QGISu jsou vrstvy neoznačené a identifikace, ke které vrstvě co přiřadit, 

je poměrně obtíţná a záleţelo by hodně na pojmenovaní jednotlivých vrstev. Proto bylo 

rozhodnuto zavést tak zvané identifikátory, které vrstvy jednoznačně rozliší a to takto: 

Tímto způsobem bude označen začátek kaţdé vrstvy jedinečným číslem 

(identifikátorem), které značí pořadí vrstvy. Toto jedinečné číslování bude mít zásadní vliv pro 

algoritmus rozpoznávání vyuţitý ve druhé metodě nahrazování. 

            text, který se má nahradit                            text, kterým bude levá strana (parametr0), nahrazen    

                                                                         
       UNITS METRY                =>             UNITS METERS  

     parametr-0 (levá strana od znaku)              =>             parametr-1 (pravá strana od znaku) 

                    STATUS DEFAULT => STATUS   DEFAULT 

                    STATUS DEFAULT => STATUS   DEFAULT 

                    STATUS DEFAULT => STATUS ON 

LAYER\\n => LAYER #vrstva 1\n 

LAYER\\n => LAYER #vrstva 2\n 

LAYER\\n => LAYER #vrstva 3\n 

LAYER\\n => LAYER #vrstva 4\n 

LAYER\\n => LAYER #vrstva 5\n 

LAYER\\n => LAYER #vrstva 6\n 
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Druhou metodou určenou hlavně k doplnění stávajícího mapfile o další kód, je metoda 

regulárních výrazů. Ve skriptu je vyuţito několik zástupných a speciálních znaků:  

Stavba řádku je podobná, jako v první metodě. Na levé straně je identifikace místa, kam 

se bude text vkládat a na pravé straně je vkládaný text. Rozdíl je hlavně v konstrukci. Zatímco 

v první metodě bylo identifikováno místo nahrazení přímo textem kódu, který měl být nahrazen 

a jeho pořadím, v druhém případě se hledá jedinečný text kódu v řádku před a za místem 

vloţení tak, aby byl identifikován řádek (prostor), který v mapfile buď ještě nebyl vytvořen 

(ještě zde neexistuje ţádný řádek s textem), nebo naopak prostor s několika řádky, které je 

třeba odstranit najednou.  

Funkce algoritmu 

Algoritmus nalezne první identifikační řádek a pokud je text na tomto řádku jedinečný, 

vloţí za něj rozšiřující text a hledá další jedinečný identifikační řádek v mapfile, kterým bude 

za vloţeným textem pokračovat. Pokud se stane, ţe řádek, za nějţ má být vloţen text, není 

v mapfile jedinečným (stejných existuje více), musí být tento obecný řádek doplněn o řádek, 

který mu nejblíţe předchází a jedinečný je, případně je jejich posloupnost v textu jedinečná 

(vypuštění řádků mezi těmito dvěma identifikačními řádky se provádí znakem ( .* ). 

Postupným čtením pak algoritmus nalezne nejprve první identifikační řádek, kterým je začátek 

vrstvy (zde jsme si pomocí prvního nahrazování udělali jedinečnou identifikační značku, kterou 

je číslo vrstvy, dále pokračuje ve čtení, aţ nalezne druhý obecný řádek, nejbliţší prvnímu 

identifikačnímu řádku, za nějţ má být vloţen nový text kódu. Sled těchto dvou nalezených 

řádků je pak zcela jedinečným v celém mapfile a naprosto přesně identifikuje místo, kam se má 

vloţit rozšiřující kód. Stejný princip můţe být pouţit i na identifikaci řádku, kterým se má 

mapfile připojit za vloţenou část (viz následující příklad, jak můţe identifikace místa vloţení 

vypadat). 

.*     -    nahrazuje libovolný řetězec znaků i mezer 

$1    -    začátek textu, který se má vloţit (nahrazuje levou závorku) 

$3    -    ukončení textu, který se má vloţit (nahrazuje pravou závorku) 

\n     -    odřádkování  

=>    -    relační operátor (viz. vysvětlení výše) 

\\n     -    tento znak slouţí v první metodě k identifikaci konce řádku 

identifikace vrstvy;  řádek, za nějž má být vložen kód;  opravný kód;   navazující řádek, jedinečný řádek v celém  mapfile                                 

                                                                                                       
(.* LAYER #vrstva 2.*    STATUS ON)    (.*)    (   LAYER #vrstva 3.*) 

          počáteční závorka                         vkládaný kód                            ukončující závorka 

                                            
 =>      $1          \n  CLASSITEM "cp"\n ...      $3  

file://n
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Tento zápis „.*LAYER #vrstva 2 .*“ v první závorce říká, ţe se mají ignorovat všechny 

znaky a mezery před prvním nalezeným řádkem „'LAYER #vrstva 2'“. Dále se mají 

ignorovat znaky za tímto řádkem, neţ se najde první řádek s textem „STATUS ON“, za nějţ má 

být vloţen opravný kód. Následuje závorka (.*) se znakem vloţení libovolného řetězce znaků a 

mezer, která reprezentuje námi definovaný řetězec znaků na pravé straně výrazu, ohraničený 

„závorkami“ $1 a $3, tedy opravný kód, určený k vloţení na identifikované místo. Třetí 

závorka (  LAYER #vrstva 3.*) určuje řádek, kterým bude text kódu mapfile pokračovat. 

Tato závorka musí vţdy začínat dvěma mezerníky a pokračovat jedinečným textem řádku, jeţ 

má být připojen za vloţený text a končit znakem nahrazujícím libovolný řetězec znaků i mezer, 

reprezentující zbytek kódu mapfile (zde má opravený kód druhé vrstvy pokračovat začátkem 

vrstvy třetí). Toto je dostačující identifikace místa, kterým se má mapfile napojit za vloţený 

text. Za znakem => jsou „závorky“ vytvořené ze znaků $1 - $3. Kód mezi těmito závorkami se 

vkládá do mapfile, odřádkování se řeší pomocí znaku \n . 

Algoritmus se vţdy snaţí pohltit co největší část kódu ohraničenou identifikačními slovy 

a pokud se koncové identifikační slovo opakuje například end end, pak si vybere poslední end a 

tedy pro zachování integrity mafile je nutné první z „endů“ ještě zahrnout do opravy. Tento 

případ je řešen při identifikaci konce mapfile. Pro správnou funkci tohoto skriptu je nutné, aby 

základ mapfile byl vygenerován s určitou danou strukturou. Toto generování zajišťuje program 

QGIS 0.10.0 a na jeho výstup byly opravy vyladěny.  

4.3.1.1 Optimalizace funkcí jednotlivých vrstev a změna jejich počtu ve skriptu 

Problémem spojeným s tímto skriptem bude také optimalizace funkcí jednotlivých vrstev 

a změna jejich počtu. V této práci byl soubor oprav skriptu Opravy optimalizován na pět 

vektorových vrstev následujících za sebou v určitém pořadí, které zvolil QGIS viz 3.4.3 Postup 

při přidávání nové vrstvy v příloze Metodika pro obsluhu Mapserverového systému. Kaţdá 

vrstva má přidán určitý kód na rozšíření funkčnosti. Například pro atribut c_popisné, nebude-li 

pouţit ve vrstvě, způsobí rozšiřující kód chybu tak závaţnou, ţe se mapa vůbec nezobrazí. 

Proto bude v následujícím textu proveden rozbor poslední páté vektorové vrstvy, kde je přidáno 

nejvíce rozšíření. Nebude-li se v nově vytvořené vrstvě atribut číslo popisné (označený 

c_popisne) pouţívat, je třeba vypustit z opravného kódu část, která je psána červenou barvu, 

nebudeme-li chtít u vrstvy pouţívat dotazovací šablonou, vypustíme zeleně psanou část kódu. 

Zeleno modře je povinný Copyright, modře, fialově, a oranţově psaný zbytek kódu se vkládá 

za poslední vrstvu. Nebude-li tedy tato vrstva poslední, tento kód se také vypustí a zbude pouze 

černě psaný text, coţ je v základu upravená vrstva. 

 

 

Tabulka 2. Popis opravného a rozšiřujícího kódu mapfile, v opravném souboru skriptu Opravy. 
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$1\n  Základní část vrstvy je ve vrstvě nutná 

vždy!!!   TRANSPARENCY 100\n\n   

   CLASSITEM "c_popisne"\n 

Opravný kód, nutný pouze pokud 

požadujeme ve vrstvě dotaz na číslo 

popisné, atribut s názvem c_popisne. 

Pokud tam tento atribut nebude, pak 

se v opravném kódu musí tato část 

smazat, jinak způsobí chybu!!! 

    LABELITEM "c_popisne"\n  

   CLASS\n   

    EXPRESSION "%cp%"\n  

    NAME "vyber sluzby"\n  

    COLOR 255 205 50\n  

    OUTLINECOLOR 0 0 0\n    

    LABEL\n   

    TYPE bitmap\n   

    SIZE medium\n   

   END\n  

  END\n\n   

  CLASS\n   

Základní část vrstvy je ve vrstvě 

nutná vždy!!! 

    NAME 'sluzby'\n  

    STYLE\n  

    SYMBOL 0\n   

    SIZE 10\n   

    OUTLINECOLOR 0 0 0\n   

    COLOR 250 50 255\n   

   END\n 

 END\n\n\n    

     HEADER 'dot_header.html'\n   

Spouštění dotazové šablony, pokud ji 

nepožadujeme, tyto řádky smažeme. 

     TEMPLATE ' dotS.html'\n   

     FOOTER ' dot_footer.html'\n  

 END\n\n\n      

 LAYER\n   

Vrstva pro generování symbolu 

Copyright ČUZK, vždy zapnutá. 

   NAME copy\n 

    TYPE Point\n  

    STATUS on\n   

    TRANSFORM FALSE\n 

    TRANSPARENCY 70\n  

    FEATURE\n  

    POINTS\n 

    480 445\n 

   END\n  END\n 

   SCALEBAR\n  

Kód pro generování měřítka, vkládá se 

za poslední vrstvu. 

    IMAGECOLOR 255 255 255\n   

    LABEL\n    

    COLOR 0 0 0\n   

    SIZE tiny\n  

  END\n\n 

   STYLE 1\n   

    SIZE 150 3\n  

    COLOR 0 0 0\n   

    UNITS METERS\n    

    INTERVALS 5\n     

    TRANSPARENT TRUE\n     

    STATUS TRUE\n    

  END\n\n  

   REFERENCE\n  

Kód pro generování referenční 

(navigační) mapy, vkládá se za 

poslední vrstvu. 

    IMAGE reference.png\n  

    EXTENT -647662.359551 -1050100.0000 

    -642337.640449 -1045900.000000\n   

    SIZE 100 79\n   

    STATUS ON\n   

    COLOR -1 -1 -1\n  

    OUTLINECOLOR 255 0 0\n  

  END\n\n   

   QUERYMAP\n    

Kód, který je nutný pro generování 

mapy s dotazem v dotazovací šabloně. 

Vkládá se za poslední vrstvu. 

    COLOR 255 255 0\n  

    STATUS on\n    

    STYLE hilite\n  

  END\n\n 

$3\n Koncová část, vždy nutná!!! 
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Identifikace části vrstvy, kde se bude nahrazovat text, se provádí dle pořadí vrstev a 

identifikačních řádků (například vrstva č.1 začíná řádkem „init=epsg:2065“ a končí názvem 

vrstva č.2). Návaznost je zřejmá z následující tabulky, vţdy je identifikován řádek počátku 

vkládání a řádek ukončení, odkud pokračuje původní text kódu. V poslední vrstvě je konec 

identifikován slovem END. 

Jedinými dvěma vrstvami, kde v našem skriptu Opravy nepouţíváme dotaz na c_popisne 

je vrstva druhá, pro liniové prvky komunikací a vrstva pátá, s geometrií polygonů, pro 

ostatni_plochy. Pokud tedy bude potřeba opravit dvě vrstvy jednu liniovou a druhou 

polygonovou, je nutné v souboru s texty oprav vymazat opravný řádek pro třetí, čtvrtou a 

šestou vrstvu (označené červeným x). Ještě je třeba změnit pořadí čísel identifikace, protoţe v 

takto upraveném mapfile bude jen třetí vrstva a tudíţ přepsat v opravném kódu identifikaci 

z páté na třetí vrstvu a místo pokračování na (LAYER #vrstva 6.*) vloţit konec a identifikovat 

(END), tak jak tomu bylo u šesté vrstvy. Tím je úprava hotova nyní ještě dle potřeby 

přejmenovat názvy vrstev případně heslo do databáze a skript by měl fungovat a opravit obě 

vrstvy, aby byly funkční. Pokud bude potřeba opravit více vrstev, vloţí se opravný kód vrstvy 

dvě, pro linie tolikrát, kolik liniových vrstev bude třeba a rovněţ stejným postupem upravíme i 

počet polygonových vrstev. Předěláme návaznosti identifikací, přepíšeme názvy vrstev a je 

hotovo. 

Příkladem můţe být mapa s vrstvami parkoviště (polygon), silnice (linie), domy 

(polygon), řeky (linie). Po vygenerování mapfile z QGISu se vrstvy seřadily v pořadí dle 

následující tabulky. Pro návaznosti a opravy bude pouţit opravný kód pro druhou a pátou 

vrstvu, řešení tedy bude dle tabulky: 

Tabulka 3.  Návaznosti identifikací při vkládání opravného kódu. 

 vrstva č.1       (.*"init=epsg:2065")(.*)(   END.*LAYER #vrstva 2.*) oprava vrstvy ortofotomapy 

vrstva č.2 (.*LAYER #vrstva 2.*STATUS ON)(.*)(  LAYER #vrstva 3.*) oprava první vektorové vrstvy linie 

vrstva č.3  x (.*LAYER #vrstva 3.*STATUS ON)(.*)(  LAYER #vrstva 4.*) oprava druhé vektorové vrstvy polygon 

vrstva č.4  x (.*LAYER #vrstva 4.*STATUS ON)(.*)(  LAYER #vrstva 5.*) oprava třetí vektor vrstvy polygon 

vrstva č.5   (.*LAYER #vrstva 5.*STATUS ON)(.*)(  LAYER #vrstva 6.*) oprava čtvrté vektorové vrstvy polygon 

 vrstva č.6  x  (.*LAYER #vrstva 6.*STATUS ON)(.*)(  END)   oprava poslední páté vrstvy polygon 

Tabulka 4.  Příkladné řešení změny návazností u nové mapy. 

vrstva pouţit opravný kód 

z vrstvy 

řešení identifikace a návazností 

ortofotomapa vrstva č. 1 (.*"init=epsg:2065")(.*)(   END.*LAYER #vrstva 2.*) 

řeky vrstva č. 2 (.*LAYER #vrstva 2.*STATUS ON)(.*)(  LAYER #vrstva 3.*) 

silnice vrstva č. 2 (.*LAYER #vrstva 3.*STATUS ON)(.*)(  LAYER #vrstva 4.*) 

domy vrstva č. 5 (.*LAYER #vrstva 4.*STATUS ON)(.*)(  LAYER #vrstva 5.*) 

parkoviště vrstva č. 5 (.*LAYER #vrstva 5.*STATUS ON)(.*)(  END)  
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5 Metodika pro obsluhu MapServerového systému (superuţivatele) 

5.1  Jak funguje šíření map po internetu 

 Základem je počítač, který je určen pouze pro vyřizování poţadavků, zasílaných na 

něj jinými počítači pomocí internetu. Takový počítač se nazývá server a zpravidla pracuje 

v nepřetrţitém provozu. S tímto serverem se můţe spojovat určité (početně omezené dle 

výkonu serveru) mnoţství počítačů nejrůznějších uţivatelů, ale i jiných serverových 

počítačů nebo zařízení.  

Počítač se serverem, v případě malých obcí, nebo podniků, funguje jako normální 

počítač, to znamená, ţe má na sobě nainstalovaný operační systém, v našem případě 

Windows a doplňkové, výkonné či podpůrné programy. Hlavně však má na sobě 

nainstalovaný program serveru (Windows server nebo server Apache), který je spuštěn, na 

rozdíl od většiny ostatních programů, prakticky stále a tomu je také počítač více či méně 

přizpůsoben. V případě velkých serverů jsou jiţ počítače speciálně softwarově i 

hardwarově upravované či přímo pro tuto práci konstruované. Protoţe je program serveru 

hlavním programem, pro který je počítač určen, říká se obvykle celému počítači server. 

Program serveru slouţí jedinému základnímu úkolu a tím je příjem a odesílání dat na 

internet. Server prakticky celou dobu jen poslouchá, zda ho někdo, známou adresou, 

nevolá a pokud ano, přijme toto volání a odpoví na ně internetovou stránkou (například 

stránkou obce), a znovu naslouchá. Uţivatel tak obdrţí internetovou stránku, kterou můţe 

prohlíţet a na ní obvykle bývají i další odkazy (internetové adresy). Kliknutím na další 

odkaz, server opět, dle nové adresy přesměruje komunikaci uţivatele například na jiný 

server nebo aplikaci (samostatný výkonný program) a uţivatel obdrţí novou internetovou 

stránku (například se zobrazenou mapou obce). 

Shrneme-li to, server se stará o třídění a předávání došlých poţadavků aplikacím, 

nebo serverům, kterým byly tyto poţadavky určeny. 

 

Obrázek 20.  Funkce Mapserverového systému 
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MapServer je jedním z programů, které mohou být ze stránek obce, prostřednictvím 

hlavního serveru volány. Po zavolání se zobrazí internetová stránka MapServeru, neboli 

šablona. Šablona pak tvoří ovládací rozhraní, kterým můţe uţivatel, do určité míry, ovládat 

mapu a rozhodovat o tom, jak má obrázek mapy vypadat (zoom, místo na mapě a tak 

podobně). Kromě této základní internetové stránky jsou v MapServeru uloţeny ještě 

stránky pro dotazy a nápovědu.   

Softwarově je program MapServeru sloţen z několika částí (knihoven a aplikací), 

z nichţ jsou nejdůleţitější: 

 serveru Apache (pracuje jako klasický výše popsaný server) 

 výkonného programu Mapserv.exe, který se stará o samotné generování a tvorbu 

obrázků map, zobrazování šablony a další operace.  

MapServer je především distribučním programem, a proto k sobě potřebuje ještě 

další program, který mu poskytne vhodná data. Takovým programem je databáze 

PostgreSQL, ve které je uloţena většina dat, které MapServer potřebuje ke generování 

obrázků mapy a také data o vlastnostech objektů v mapě (tak zvané atributy). Abychom 

však mohli mapy vytvářet, ukládat do databáze a editovat atributy v databázi, musíme mít 

ještě třetí program, kterým bude QuantumGIS. Tento program se nepodílí přímo na 

zobrazení mapy u uţivatele, je však pro tento komplet nepostradatelný. Systém takto 

propojených a spolupracujících programů budeme dále pracovně nazývat „Mapserverovým 

systémem“. K tomuto Mapserverovému systému budou přistupovat různé skupiny osob, 

s odlišným oprávněním zasahovat do systému. 

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 map, 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 

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 spravovat programy na serveru obecního úřadu a 

udrţovat celý systém funkční.  
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Obrázek 21.  Diagram rozdělení práv přístupů do systému 

Graficky je toto rozdělení znázorněno na obrázku č. 2, který specifikuje skupiny 

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

vykonávat.  
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6 Ovládání a práce s MapServerem 

MapServer se dá z pohledu uţivatele brát jako černá skříňka, která mu poskytuje 

internetovou stránku s obrázkem mapy, včetně ovládacího rozhraní, ale prakticky jiţ nic 

víc. Ani pro superuţivatele nejsou určeny ţádné další ovládací panely či konzole. 

Výjimkou je pouze jedna malá ikona nazvaná Monitor Apache , umístěná v panelu 

nástrojů okna Windows (pravý spodní roh obrazovky). Kliknutím kurzoru myši na tuto 

ikonu se zobrazí aktuální stav Apache serveru (levá polovina obrázku č.3) a dalším 

kliknutím na šipku v okně okamţitého stavu se zobrazí moţnosti, co lze s Apache 

serverem udělat (pravá polovina obrázku č.3).  

 

Obrázek 22.  Ovládání MapServeru pomocí ikony v panelu nástrojů 

Na výběr jsou tři moţnosti, přičemţ jedna je vţdy zapnuta: 

START       –  spustí  server, pokud byl vypnutý (zeleně svítící kolečko)  

STOP          –  zastaví server, pokud byl zapnutý (červeně svítící kolečko) 

RESTART  –  restartuje server 

Další nastavování MapServeru se pak děje pomocí tak zvaného, konfiguračního 

souboru (mapfile), který je vytvářen programem QuantumGIS, opraven a doplněn je pak 

skriptem Opravy. Přímou konfiguraci mapfile můţe provádět pouze administrátor, v jehoţ 

návodu je popsán postup, jak úpravy provádět.  

Superuţivatel tedy pouze vygeneruje mapfile programem QuantumGIS a opraví ho 

skriptem opravy. Tím pro něj moţnosti zasahovat do konfigurace MapServeru končí. 

6.1 Ovládání a práce se základní internetovou stránkou MapServeru (šablonou)  

Šablona je internetová stránka, která se zobrazí po zadání adresy MapServeru. 

Dominantním prvkem této internetové stránky je okno s mapou, které je umístěno 

uprostřed obrazovky. Mapa v tomto okně je georeferencovaným obrázkem. V horní části 

stránky je umístěna hlavička s názvem obce a jejím znakem. 

V levé části je tabulka legendy, která určuje jaká barva je přidělena jednotlivým 

prvkům v mapě. Například Obytné domy jsou fialově. Vybrané obytné domy jsou ţlutě. 

Pravá část okna šablony je koncipována jako ovládací a stejně tak i spodní část.  
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V horní části pravého sloupce jsou vidět čtyři tlačítka. Vrchní tlačítka mají v sobě 

symbol lupy s plusem a mínusem. Jsou to symboly pro zoom, neboli zvětšování a 

zmenšování mapy. Chceme-li zvětšit mapu, klikneme na tlačítko zvětšení  a následně 

pak na místo, které potřebujete zvětšit. Toto místo se přesune do středu mapy a dvakrát se 

zvětší. Stejně se pak postupuje při zmenšování mapy pomocí ikony zmenšení . 

Posouvání mapy lze provádět pomocí tlačítka posuvu . Kliknete-li na tlačítko se 

symbolem ručičky a potom do mapy na místo, které chcete mít ve středu mapy, mapa se 

následně překreslí a vámi zvolené místo se ocitne uprostřed obrázku mapy. 

Posledním tlačítkem je identifikace objektu . Kliknutím na toto tlačítko a 

následným kliknutím na objekt, o němţ chceme něco zjistit, se otevře nová internetová 

stránka, kde jsou vypsané atributy z databáze. Těmito atributy můţe být například číslo 

popisné daného objektu, ulice, v němţ se objekt nachází, název objektu případně kulturní 

památky, popis památky, nebo v případě sluţby otevírací, či ordinační doba. V pravé části 

okna se objeví obrázek objektu a po kliknutí na obrázek se otevře velká fotografie objektu. 

Obrázek objektu se objeví pouze v případě, ţe bude náhled k dispozici, v opačném případě 

bude na tomto místě letecký obrázek Opatovic s nápisem Bez náhledu. Ve střední, 

náhledové mapě, bude pak vybraný objekt odlišen barvou (objekt bude zbarven červeně), 

aby byla jasná identifikace, kde se objekt nachází. Kliknutím na tlačítko zpět se opět 

dostaneme do základní internetové stránky.   

Pod tlačítky je umístěno vypínání jednotlivých vrstev (velmi zjednodušeně 

vysvětleno). U obrázku mapy lze vypínat jednotlivé vrstvy tak, aţ zůstane samotný letecký 

obrázek (ortofotomapa), nebo můţete zobrazit jen vrstvy bez ortofotomapy, například jen 

jako domy (světle modré objekty) na bílém podkladě. Volba se provádí zaškrtávacími 

políčky. Zaškrtnutí políčka znamená, ţe je příslušná vrstva zobrazena. Při odstranění 

zaškrtnutí políčka nebude vrstva zobrazena. Pro vykonání těchto voleb je třeba vţdy 

stisknout tlačítko Obnovit. 

Pod volbami vrstev je umístěna malá navigační mapa, určená pro rychlou navigaci 

v mapě hlavní.  

 

Obrázek 23. Navigační mapa. 

Jsou na ní purpurově vykresleny plochy území obce Opatovice nad Labem a 

Pohřebačky (polygony), umístěné ve středu mapy a na okrajích jsou patrné i části dalších 

přilehlých obcí. Tato navigační mapa je zde umístěna proto, ţe okno s hlavní mapou 

nepokrývá celkovou plochu území, kterou je moţné zobrazit a přesouvání v této mapě by 
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bylo poměrně nepohodlné. Proto lze velmi jednoduše kliknout na dané místo v navigační 

mapě a okno hlavní mapy se na toto místo přesune automaticky samo. Identifikace místa, 

kde se v navigační mapě nacházíme je provedena červeným obdélníkovým rámem.                    

Ve spodní liště je pak rozbalovací menu s názvem Sluţby a Kultura. Kliknutím na 

toto menu se rozbalí záloţka s jiţ předvolenými objekty sluţeb nebo kultury (u sluţeb 

například obchody, úřady, lékaři.., u kultury kostel, sochy, památníky a tak podobně). 

Kliknutím na název jednoho takového objektu se zobrazí internetová stránka podobná té, 

která se zobrazovala při identifikaci objektu a ukáţe nám atributy daného objektu sluţby 

nebo kultury, v mapě jeho umístění a případně i náhledovou fotografii. 

Dále pak je ve spodní části umístěno měřítko aktuálně zobrazovaného okna mapy a 

posledním políčkem je identifikace objektu dle čísla popisného. Před začátkem vyhledání 

je vhodné si nastavit měřítko na 1:15000, aby byla vidět celá obec. Dále se do pole zadá 

číslo popisné hledaného objektu (v případě Pohřebačky se za číslo připíše malé písmeno p) 

a zmáčkne se tlačítko hledat. Následně se mapa překreslí a hledaný objekt se na rozdíl od 

ostatních probarví ţlutě a modře se nad ním zobrazí jeho číslo popisné. Místo s výskytem 

objektu je vhodné si následně zvětšit. 
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7 Program Quantum GIS IO 0.0.10 a jeho uţivatelské ovládání 

Tento program budeme v našem Mapserverovém systému pouţívat pro kreslení 

vektorových vrstev mapy, pro zápis atributů do databáze a pro generování konfiguračního 

souboru pro MapServer. Nejprve však obecné seznámení. 

7.1 Z čeho se skládá mapa v počítači a jak se vytváří 

Mapa generovaná počítačem je sloţena ze základního podkladového obrázku 

(snímku) pořízeného z letadla, druţice či jiného létajícího prostředku. Na pořízeném 

obrázku (snímku) jsou zachyceny objekty na zemském povrchu s větším, či menším 

rozlišením, ostrostí, barevným podáním, charakteristické svými obrysy, uspořádáním, a tak 

podobně. Snímek před distribucí k uţivatelům, projde určitými korekcemi a přiřadí se mu 

souřadnice určitého souřadnicového systému, například v ČR je to systém S-JTSK. Takto 

upravený (georeferencovaný) snímek se nazývá ortofotomapa a je základem pro tvorbu 

mapy. 

Mapa, kterou známe z počítače, je obvykle tvořena geometrickými útvary zvanými 

body, linie nebo polygony (geometrický útvar – nepravidelný mnohoúhelník). Tohoto 

vzhledu se dosahuje takzvanou digitalizací ortofotomapy, neboli překreslením objektů 

pozorovaných na snímku pomocí výše zmíněných geometrických útvarů do nové, tak 

zvané vektorové vrstvy. 

Vektorovou vrstvu si můţeme představit jako průhlednou folii, kterou poloţíme přes 

ortofotomapu a zájmové objekty na ni překreslujeme. Toto překreslování budeme provádět 

vţdy pro určitou zájmovou skupinu objektů na jednu vektorovou vrstvu a jednou barvou. 

Například pokud budeme kreslit rodinné domy (chceme vytvořit vrstvu rodinných domů), 

musíme je kreslit do vrstvy „domy“. Barvu pro obytne_domy (po překreslení do vektorové 

vrstvy je budeme nazývat objekty či prvky) můţeme zvolit libovolnou například 

purpurovou, ale obecně se při výběru barev doporučuje vyhýbat sytým barvám, které 

nepůsobí v celkové kompozici dobře. Do jiné vrstvy a odlišnou barvou budeme potom 

zakreslovat například objekty sluţeb a kultury, do další silnice a místní komunikace a tak 

dále. Při zobrazení si pak zvolíme, které z takto vytvořených vrstev chceme mít zapnuté a 

které nikoliv (které nakreslené folie chceme přes ortofotomapu „jakoby“ přeloţit). 

V ideálním případě bychom mohli, při zapnutí všech vrstev dostat mapu podobnou té, 

kterou můţeme vidět například na stránce www.mapy.cz. Cílem této práce však není 

vytvoření takto komplexního digitalizovaného díla, ale pouze místní mapu zájmových 

objektů (prvků), zobrazených na podkladové ortofotomapě. Proto bude velmi důleţité 

vhodně zvolit skupinu objektů, které budeme chtít zakreslovat, sledovat a aktualizovat. U 

vybrané skupiny objektů bude dále nutné určit míru její homogenity, tedy zda například do 

vrstvy obytné_domy budou zahrnuty rodinné domy, bytové domy, paneláky i drobné 
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řemeslné dílny a sklady, nebo zda jiţ tyto budou předmětem vrstvy jiné. Do skupiny 

obytne_domy můţeme potom také zahrnout kulturní památky (kostely, historické domy), 

nebo je naopak (vzhledem k záměru nalákat turisty) oddělit a vloţit do odlišné vrstvy, 

nazvané například „kultura“. Dalším důleţitým námětem pro úvahu je počet vektorových 

vrstev. Obecně není příliš vhodné tvořit velké mnoţství velmi úzce specifikovaných vrstev, 

ale současně ani tvořit velmi široce pojaté vrstvy. Je vhodné uváţit, k čemu je mapa určena 

primárně, dále pak za jakým účelem objekty do vrstvy zakreslujeme a zda je nutné 

odlišovat je vypínáním vrstev, nebo jim stačí přiřadit jen vhodné odlišné atributy (to jsou 

určující vlastnosti objektu, například - rodinný dům, čp. atd.) a zda uţivateli přinesou 

dostatečně jednoduchou, výstiţnou a pochopitelnou informaci, bez nároků na dlouhé 

přemýšlení, protoţe to je zpravidla důvod, proč uţivatel stránku opouští, bez jejího dalšího 

vyuţití.   

Pokud jste tedy dobře rozváţili, co kreslit a do které vrstvy, pak neţ se pustíme do 

vlastního kreslení, by bylo dobré, zaloţit si poznámkový sešit na postřehy, záznamy a 

informace (rozhodně se bude hodit). Začít s ním pracovat můţeme právě rozvahou o 

atributech objektů dané vrstvy. Pod tímto komplikovaným názvem se ukrývá jednoduchá 

tabulka, ve které si vyjmenujeme, co za atributy budeme u objektů v dané vrstvě sledovat a 

jak je budeme zapisovat (vytvoříme si standardy zápisu). 

Tak například u vrstvy obytne_domy budeme sledovat následující atributy, které 

budou v systému u této vrstvy předdefinovány (moţno je doplnit, případně některé z nich 

odstranit). Tabulku s atributy si můţeme navrhnout například následujícím způsobem: 

Důležité – MapServer negeneruje znaky s diakritikou, proto pozor na háčky a 

čárky, ty zde být nesmí! Dále v názvu atributu nesmí být více slov nebo oddělené zkratky. 

Pokud však je to nezbytně nutné, vloží se do mezery podtržítko, tedy například c_popisne. 

Pokud použijeme zkratky, nepíšeme za nimi tečky ani čárky. 

Tato tabulka nám v budoucnosti poskytne neocenitelnou pomoc při zakreslování 

objektů a při následném vyplňování atributů daného objektu. Sjednotí totiţ pojmenování 

stejných atributů zapisovaných různými členy obsluhy, dále pak definuje, které objekty do 

Název 

objektu 
Definice 

objektu                 

Název datové 

vrstvy 

Geometrie 

prvku 
Název 

atributu 
Typ Popis atributu 

Nutnost 

uvádění 
Hodnota 

rodinný dum 

bytový dům 

panelový 

dům 

obydlená 

stavení, 

trvale či 

přechodně 

obytne_domy 
polygon 

multi-

polygon 

c_popisne text 
číslo popisné 

daného objektu 
ano 265 

cast text 
místní označení 

části obce 
ano Opatovice 

ulice text název ulice ano Hradecka 

typ text 

typ stavby (rodinný 

dům, bytový dům, 

panelový dům, 

obytná chata) 

ne 
rodinny 

dum 
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vrstvy patří a které jiţ nikoliv. Dle tabulky také zjistíme, které podklady je třeba mít 

připravené, neţ se pustíme do zakreslování. 

Pro obec Opatovice byl navrţen následující logický datový model: 

Po provedení přípravy jiţ můţeme začít pracovat s programem QuantumGIS 

(zkráceně QGIS). V tomto návodě budeme hovořit o mapě Opatovic nad Labem, ale 

samozřejmě lze pouţít jakoukoliv mapu s jinak pojmenovanými adresáři a soubory.  

7.2 Úvod do programu 

Po otevření programu QuantumGIS IO 0.10.0 (dále jen QGIS) se objeví dvě okna. 

Levé okno je nazvané legenda a budou se v něm zobrazovat informace o vrstvách a 

ortofotomapě. Pravé okno je určené ke zobrazení vrstev mapy, ortofotomapy a ke kreslení 

vrstev. V začátku budeme předpokládat, ţe jiţ v databázi máme některé vrstvy připraveny 

a nebudeme se tudíţ zatěţovat jejich zakládáním (to aţ později). 

 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, obytná 

chata ) 

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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7.2.1 Vysvětlivky k jednotlivým ikonám v první liště nástrojového panelu programu: 

- touto ikonou se zakládá nový projekt 

 - přidat vektorovou vrstvu (načte vektorovou vrstvu z adresáře)  

 - přidat rastrovou vrstvu (načte ortofotomapu z adresáře) 

- přidat vrstvu PostGIS (spojí se s databází a umoţní načtení vrstev odtud) 

 - přidat vrstvu (zaloţí novou vrstvu) 

 - odebrat vrstvu (vymaţe právě otevřenou vrstvu) 

  - náhled 

 - zobrazit všechny vrstvy (rychlé zapnutí vrstev) 

  - skrýt všechny vrstvy (rychlé vypnutí vrstev) 

 - editace - nástroj spouštějící a ukončující editaci vrstvy 

 - umístit bod (umoţňuje kreslení bodů) 

 - umístit linii (umoţňuje kreslení linií) 

 - umístit polygon (umoţňuje kreslení polygonů) 

 - vyřízne polygon uvnitř polygonu 

 - multipoygon (umoţní přidat k jednomu prvku další, pod jedním záznamem) 

 - přesun prvku (uchopí a vybraný prvek a posune zvoleným směrem) 

  - vymazat vybraný prvek (nutno nejprve označit nástrojem pro výběr  ) 

 - přidat opěrný (rohový) bod 

 - odebrat opěrný (rohový) bod 

 - nástroj pro přesun opěrného (rohového) bodu polygonu, linie, bodu 
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 - označit prvek pro kopírování 

 - kopírovat prvek 

 - vloţit prvek 

Některé důleţité ikony v druhé liště horního nástrojového panelu 

- nástroj „ručička“ pro posun mapy 

 - nástroj pro zvětšení obrázku (výřezu) 

 - nástroj pro zmenšení obrázku (výřezu) 

 - vrátí zvětšení do velikosti výchozí velikosti (celý výřez) 

 - zvětšit podle výběru (nejprve se vyberou prvky a pak se aplikuje tento nástroj) 

 - zvětšit podle vrstvy 

 - zvětšit podle posledního výběru 

 - obnovit obrázek (znovu načte obrázek) POZOR nefunguje jako nástroj ZPĚT  

 - identifikovat prvky 

 - nástroj pro označení prvku (vybrat prvek) 

 - otevřít tabulku (otevře atributovou tabulku načtené vrstvy) 

 - přesune vybrané nahoru (přesune vybraný řádek na první místo) 

 - provede inverzní výběr 

 - zkopíruje vybrané řádky do schránky 

 - zaloţí nový sloupec v atributové tabulce 

 - odebere vybraný sloupec z atributové tabulky 

 - měření plochy 
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 - měření vzdálenosti 

 - vytvoření konfiguračního souboru pro MapServer (MapServer export) 

- uloţit vrstvu do databáze (Import Shapefile do PostgreSQL) 

Poznámka: rozložení ikon v lištách může být i jiné záleží na okamžité konfiguraci, 

toto je však obvyklé. 

7.3 Začátek práce s vrstvami  

Nejprve si musíme otevřít ortofotomapu, která nám bude tvořit podklad pro kreslení. 

Otevřeme ji pomocí nástroje  - přidat rastrovou vrstvu. Po spuštění tohoto nástroje se 

otevře navigační okno, ve kterém podle následující adresy 

C://ms4w/apps/opatovice/mapa/Opatovice.jpg nalezneme umístění ortofotomapy Opatovic 

nad Labem.  

Následně pomocí nástroje  - přidat vektorovou vrstvu, přidáme jiţ připravenou 

vrstvu z adresáře.  Kliknutím na tento nástroj se otevře navigační okno a podle adresy 

C://ms4w/apps/opatovice/mapa/obytne_domy/obytne_domy.shp zadáme cestu k vrstvě. Při 

zadávání je moţné si povšimnout, ţe v adresáři mapa jsou kromě adresáře obytne_domy  

ještě další čtyři adresáře s názvy služby, kultura, komunikace a ostatni_plochy. Kaţdý 

z těchto adresářů obsahuje další vrstvu našeho projektu. Tyto vrstvy se mohou nástrojem 

přidat vektorovou vrstvu otevírat v libovolném pořadí a vzájemně se i překrývat. Je 

nutné si uvědomit, ţe pracujeme s vrstvami a tyto se nakrývají na sebe a pokud bychom 

otevřeli nejprve vrstvu obytné_domy a potom ortofotomapu, nebudou předkreslené domy 

ve vrstvě obytne_domy vidět, protoţe budou schované pod ortofotomapu. Pro jejich 

viditelnost bychom museli upravit pořadí vrstev v levém panelu Legenda (horní vrstvu 

vloţit dolu a dolní nahoru). Toto by se provedlo uchopením horního názvu vrstvy 

například Opatovice levým tlačítkem myši a jeho přetaţením pod v pořadí druhý název 

například obytne_domy. Tím by došlo ke změně pořadí vrstev a nakreslené objekty by se 

zviditelnily.   

Pořadí otevřených vrstev je tedy v levém panelu určováno řazením názvů pod sebou, 

přičemţ horní název patří vrstvě obrazně poloţené nejvýše. 

Pro seznámení nebo pro práci na vrstvě je vhodné otevřít si pouze jednu vrstvu, 

například obytné_domy a na té začít pracovat. Před začátkem práce bude zřejmě potřebné 

zvětšit mapu, respektive místo, kde začneme s kreslením. Učiníme tak s pomocí lupy  - 

nástroje pro zvětšení, kterým zvětšíme zájmovou oblast na vhodné rozlišení. QGIS má 

celou řadu těchto nástrojů pro zvětšování čí zmenšování, viz. přehled nástrojů výše. 
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K hlavním patří ještě zmenšení obrazu pomocí nástroje  - nástroj pro zmenšení 

obrázku a nástroj, který vrátí zvětšení či zmenšení do výchozí velikost (velmi dobrý 

nástroj, kdyţ se ztratíte v mapě)  - vrátí zvětšení do výchozí velikosti (celý výřez). 

7.3.1 Nakreslení objektu 

Pro zakreslení nového objektu, například domu, zvolíme geometrický útvar zvaný 

polygon. Začneme kliknutím na nástroj pro začátek editace vrstvy, kterým je  - nástroj 

editace. Pokud není ikona „probarvená“ a nedá se na ni kliknout, je třeba se v levém 

panelu přepnout na vrstvu, kterou chceme editovat, protoţe jsme pravděpodobně přepnuti 

na ortofotomapu, kterou editovat nelze (aktivní, editovatelná vrstva se pozná tak, ţe je její 

název v levém panelu zvýrazněn modrou řádkou). Po zaktivování nástroje editace, se 

v rozích předkreslených objektů objeví šedá kolečka, jejichţ středy vyznačují rohy objektů 

a jsou jim přiděleny souřadnice v databázi. 

Nyní jiţ máme vrstvu otevřenou pro editaci, a protoţe se nacházíme ve vrstvě domy, 

znamená to, ţe budeme editovat a vytvářet polygony. To se provede kliknutím na ikonu  

-umístit polygon. V mapě se nám objeví kolečko se zaměřovacím kříţem. Střed tohoto 

kříţe umístíme nad roh objektu (domu, parkovacího místa a tak podobně) a klikneme na 

levé tlačítko myši. Tím jsme umístili první bod hrany objektu, nyní se myší přesuneme po 

hraně objektu k dalšímu rohu a opět klikneme na levé tlačítko myši. Došlo k umístění 

druhého rohového bodu objektu. Body se propojily linií, které se odborně říká vertex. 

Takto postupně označíme všechny rohy objektu. U posledního rohu je program připraven 

ještě na další kreslení, a proto je třeba editaci objektu ukončit kliknutím na pravé tlačítko 

myši. 

Následně se otevře tabulka, kde musíme zadat atributy do databáze (data o objektu).  

V připravené vrstvě obytne_domy jsou to atributy: c_popisne, typ, cast, ulice, obrazek. 

DŮLEŽITÉ: než začnete vyplňovat, je nutné si připomenout, že do databáze nesmí 

být vkládány znaky s diakritikou, čili háčky a čárky! V MapServeru by se nezobrazily 

správně. 

Vyplníme číslo popisné a název (myslí se tím  například rodinný dům viz. tabulka 

datového modelu výše). Název ulice můţeme vyplnit, pokud ho známe a obrázek zřejmě 

ještě nemáme, a proto ho nevyplňujeme.  

Pro snadný pohyb po mapě vyuţíváme pomůcky z druhého řádku, jako jsou lupy pro 

zvětšení a zmenšení, nebo ručičku pro popotaţení mapy vhodným směrem.  

POZOR: v programu nefunguje tlačítko“krok zpět“ tak, jak jsme zvyklí z jiných 

programů, proto je dobře každý krok rozvážit, nebo použít k nápravě nástroje, jako je 

mazání bodů, oprava umístění bodu, nebo vymazání celého objektu.   
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Pokud jsme skončili se zakreslováním nových objektů, musí se nejprve nové objekty 

uloţit nebo načíst do databáze. To se provede jednoduše, vypnutím nástroje pro editaci 

(ikonou ). Po jejím vypnutí se objeví okno s nápisem, zda si přejeme uloţit změny. 

Pokud ano, stiskneme tlačítko „Save“ a změny se uloţí do souboru, případně pokud 

budeme editovat databázi, tak se načtou do databáze. Tím se nám podařilo přikreslit ke 

stávající vrstvě další objekty. 

7.3.2 Vytvoření liniových případně bodových prvků 

Začíná se jako u polygonu, zaloţením vrstvy (pokud jiţ není zaloţena) a zapnutím 

editace této vrstvy. Pro kreslení linií (například vodní toky, silnice, místní komunikace ...), 

zvolíme nástroj   - umístit linii, pro kreslení bodů (vytváření vrstvy bodových 

informačních návěstí, zájmových bodů – poutní místa, sochy atp.) nástroj  - umístit 

bod. Kreslení s těmito nástroji je obdobné, jako v případě polygonů. Některé nástroje nelze 

u těchto prvků pouţít (nejsou zde potřeba), jako například u linii - výřez v polygonu, 

multipolygon, nebo v případě bodu - vloţit opěrný bod, odebrat opěrný bod, přesunout 

opěrný bod a rozdělit. Ukládání vrstvy je pak stejné jako u polygonu, zavřením nástroje 

pro editaci. 

7.3.3 Posun a označení polygonu (objektu) ve vrstvě 

Pokud jsme polygon nakreslili na objektu správně, ale je třeba s polygonem jako 

celkem pohnout, nebo ho někam přesunout, pouţijeme k tomu nástroj  - přesun objektu 

(move feature). Klikneme na tento nástroj a nastavíme kurzor myši nad polygon, který 

potřebujeme přesunout. Po stisknutí levého tlačítka myši polygon přesuneme na 

poţadované místo. 

Pro označování polygonů (prvků) se pouţívá nástroj  - vybrat prvek. Kliknutím 

na ikonu spustíme nástroj pro označování. Kurzor myši potom umístíme pod objekt 

(objekty, které chceme označit) a stisknutím levého tlačítka myši a současným tahem přes 

zvolené polygony (po úhlopříčce) tyto označíme. Označení bude indikováno odlišnou 

barvou, zpravidla ţlutou. U označování musíme dávat pozor, aby byly vybrány pouze 

objekty, které označit chceme. Pokud jsme označili i objekty, které označeny být neměly, 

provedeme označení nové, při kterém se předchozí označení zruší.  

7.3.4 Pokročilejší nástroje pro tvorbu polygonů a multipolygonu 

Pokud potřebujeme uvnitř polygonu vytvořit volnou plochu například nádvoří, které 

je ze všech stran obestavěno jedním objektem, pouţijeme k tomu nástroj  - výřez (add 

ring). Nejprve nakreslíme polygon celého domu i s nádvořím. Potom stiskneme ikonu 
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výřezu a uvnitř nakresleného polygonu, nakreslíme myší další polygon ohraničující 

nádvoří. Tento polygon bude tvořit výřez z polygonu celého objektu. 

Funkci multipolygonu, nástroj  - multipolygon (přidat ostrov - add island) 

můţeme při kreslení dobře vyuţít, patří-li více objektů k sobě. Potřebujeme- li pod jedním 

objektem nakreslit více souvisejících objektů, například k domu patřící kůlnu a stodolu, 

vše pod jedním číslem popisným a pro jednu adresu, postupujeme tak, ţe nejprve 

nakreslíme dům, ke kterému další objekty (garáţ, chata ...) patří. Potom tento dům 

označíme pomocí nástroje pro označení  a klikneme na ikonu  - multipolygon. Nyní 

dokreslíme přidruţené objekty (garáţ, stodolu ...). Ukončení práce s tímto nástrojem 

provedeme kliknutím na ikonu pro označení  a označením malého kousku prázdného 

prostoru (prostor bez polygonu, dojde k odznačení předchozích polygonů). Tím vzniknul 

multipolygon, nebo-li spojení více polygonů dohromady. Při uchopení kteréhokoliv z takto 

spojených polygonů se bude posouvat vţdy celý komplet. Dotaz na objekt a atributy se 

budou také vázat k celému kompletu. 

POZOR: pokud je již vrstva hotova a uložena do databáze, nelze vytvářet nové 

multipolygony, databáze neakceptuje jejich ukládání. Vícepolygonové objekty se pak 

musí zakreslovat pouze jako jeden. Proto je v první fázi nutno, pokud ještě není vrstva 

uložena v databázi, ale pouze v adresáři, zakreslit všechny vícepolygonové objekty.  

7.3.5 Oprava nakresleného objektu 

Pokud byl objekt nakreslen špatně, lze ho opravit, nebo částečně či úplně vymazat. 

Pro moţnost opravy objektu opět zapneme editaci vrstvy nástrojem editace . 

Pokud je třeba pouze upravit umístění některého z rohových bodů, pouţijeme pro tento 

účel nástroj  - přesunout opěrný bod. Na obrazovce se objeví známé kolečko se 

zaměřovacím kříţem a toto nastavíme nad opravovaný bod a stisknutím levého tlačítka 

myši bod uchopíme a posunutím upravíme jeho polohu. Oprava v souboru či databázi se 

provede automaticky po ukončení editace a uloţení výsledků tak jako při vkládání objektu. 

Pokud budeme potřebovat některý bod vymazat, pouţijeme ikonu  - odebrat 

opěrný bod. Po kliknutí na tento nástroj se přesuneme záměrným kříţem kurzoru nad bod, 

který chceme odebrat a kliknutím na levé tlačítko myši bod odebereme.  

Pokud naopak chceme nějaký bod přidat, pouţijeme nástroj  - vloţit opěrný bod. 

Vkládání se provádí stejně jako mazání, po kliknutí na nástroj vloţit opěrný bod nastavíme 

záměrný kříţ kurzoru na místo, kam chceme bod vloţit a kliknutím na levé tlačítko myši 

bod vloţíme. Bod můţeme vloţit přímo na správné (námi určené) místo, nejbliţší hrana 

objektu se s ním automaticky propojí. 
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Potřebujeme li vymazat špatně nakreslený polygon (prvek) celý, případně vymazat 

najednou více polygonů musíme tyto polygony nejprve označit. To se provede nástrojem 

 - vybrat prvek. Kurzorem myši najedeme pod nebo nad objekt, objekty, které chceme 

označit a stisknutím levého tlačítka myši a jejím současným tahem úhlopříčně přes zvolené 

polygony, tyto označíme. Při tomto označování musíme dávat pozor, aby byly vybrány 

pouze objekty, které označit chceme. Pokud jsme označili i objekty, které označeny být 

neměly, provedeme označení nové, při kterém se předchozí označení zruší. Po označení 

objektů určených k vymazání spustíme nástroj  - vymazat vybrané, a označené 

polygony budou vymazány. 

Rozdělit (rozpůlit, rozříznout) polygon i linii můţeme pomocí nástroje  - rozdělit 

(split features). Po kliknutí na ikonu rozdělit nastavíme kurzor nad (pod) místo střihu a 

stiskneme levé tlačítko myši. Nyní se od označeného místa potáhne za kurzorem linie, 

která označuje místo střihu. Konec případně lom ve střihu označíme dalším stiskem levého 

tlačítka myši. Střih ukončíme stisknutím pravého tlačítka myši. Nyní stačí kliknutím na 

nástroj přesun objektu , uchopit odřezanou část a přesunout ji kam potřebujeme. 

7.3.6 Zaloţení nové vrstvy 

Prozatím jsme doplňovali a pouţívali jen předpřipravené vrstvy. Nyní si zkusíme 

vytvořit sami novou vektorovou vrstvu. Před začátkem vytváření vrstvy je nutné provést 

rozvahu o atributech vrstvy, která byla popsána v úvodu tohoto návodu. Jen pro malé 

zopakování, je třeba si uvědomit, jaké objekty budou ve vrstvě zahrnuty, jak moc bude 

dodrţována jejich homogenita, jak budeme objekty pojmenovávat a které atributy budeme 

u objektů sledovat. Tato data musíme mít před začátkem kreslení připravená v tabulce, 

kterou budeme pouţívat jako návod pro editaci. Nyní jiţ můţeme přistoupit k vlastnímu 

zaloţení vrstvy, které provedeme kliknutím na nástroj  - vytvořit novou vrstvu. Po 

kliknutí na tento nástroj se zobrazí okno s nastaveními zakládané vrstvy. 

 V horní části tabulky zvolíme typ prvku, který budeme ve vektorové vrstvě 

pouţívat. Na výběr jsou nám jiţ známé body (např. významné body, poutní místa), linie 

(silnice, místní komunikace), nebo polygony (domy, parkoviště, obecní plochy atp.). Po 

zvolení typu prvku, přeskočíme řádek s nápisem shapefile a dostaneme se k tlačítku Přidat. 

Zde budeme přidávat názvy skupin atributů, které chceme u vytvářené vrstvy sledovat a 

které jsme definovali v dříve připravené tabulce datového modelu. Po stisknutí tlačítka 

Přidat napíšeme do pole s označením Název pojmenování skupiny atributů. Toto 

pojmenování musí být jednoslovné a bez diakritiky, tedy například číslo popisné 

nemůţeme zapsat přímo, ale například takto c_popisne. 

Atributem u zakreslovaného domu pak můţe být jakékoliv číslo popisné, tedy i 

lomené číslo s písmenem. U panelových domů je obvyklý zápis například 189/A, nebo 



Bc. Jarmil Jiříček:   Příloha č.2 - Metodika pro obsluhu MapServerového systému                   Geoinformatika  

 

                                            

2010                                                                                                                                                                   19 

v případě naší obce je nutné vyřešit identifikaci domů v místní části obce Pohřebačka, 

které mají stejné číslo jako v části Opatovice, proto bude pro jednoznačnou identifikaci 

přidáno za číslo popisné písmeno p tedy například 150p.  

Z těchto důvodů je nutné v druhém řádku s názvem Typ zvolit druh zápisu odpovědi 

jako textovou, nikoliv číselnou informaci. Tato volba se provede v rozbalovacím menu 

zadáním hodnoty STRING (pokud by bylo třeba celé číslo pak INTEGER a v případě 

desetinného čísla REAL). Stisknutím tlačítka OK potvrdíme zaloţení nového sloupce 

atributů v tabulce související s touto vrstvou. Pokud zakládáme domy, pak kromě čísel 

popisných chceme sledovat i typ stavení. Proto znovu stiskneme tlačítko přidat a do názvu 

zapíšeme typ staveni. Jako typ zápisu zvolíme opět string. Tento postup opakujeme 

tolikrát, kolik jsme zvolili sledovaných atributů (dle datového modelu). Mnoţství atributů 

je dobré omezit na základní, které u prvku nutně potřebujeme. Další atributy, jejichţ 

potřebnost například zjistíme aţ později, můţeme do tabulky doplnit následně, po uloţení 

vrstvy do databáze, kde bude zpřístupněna moţnost přidávat a ubírat sloupce s atributy. 

Pokud tedy máme zadány všechny potřebné atributy, pak stiskem tlačítka OK v pravém 

dolním rohu okna přejdeme k dalšímu oknu, které bude navigační. V tomto okně po nás 

chce program určit cílový adresář pro uloţení vrstvy i celého projektu. K tomu určený 

adresář s názvem mapa se nachází na adrese: C://ms4w/apps/Opatovice/mapa. Při 

ukládání vrstvy opět pouţijeme její název (například obytne_domy). Stiskem tlačítka uložit 

bude nová vrstva zaloţena. Pro pouţití následných nástrojů je vhodné při zcela nové tvorbě 

vrstev vyuţít označení, která byly zpracovány ve cvičném projektu tedy obytne_domy, 

kultura, komunikace, sluzby, ostatni_plochy. Pokud přidáváte vrstvu, je její název dle vaší 

úvahy, avšak je nutné opravit textovou část skriptu opravy, aby s touto novou vrstvou 

korektně pracoval. Postup naleznete v kapitole Postup při použití skriptu Opravy na 

vygenerovaný mapfile 

7.3.7 Uloţení rozpracované vrstvy do adresáře 

Ukládání editované vrstevy se děje automaticky vypnutím nástroje pro editaci .  

Pro komplexní uloţení je však nutné do adresáře mapa uloţit i celý, aktuálně 

rozpracovaný projekt (je vhodné neměnit název projektu a vţdy ho jen přepsat). Uloţení 

projektu provedeme tak, ţe otevřeme záloţku Soubor a v ní zvolíme nástroj Uložit projekt 

jako. Nyní provedeme navigaci do stejného adresáře, kde máme uloţené vrstvy, tedy mapa 

(C://ms4w/apps/Opatovice/mapa). Zde se nám ukáţe jiţ dříve uloţený projekt s názvem 

opatovice.qgs, na který klikneme a tím zvolíme jeho přepsání. Stisknutím tlačítka „Uloţit“ 

dojde k uloţení aktuálního projektu pod stejným názvem. Tímto krokem je celý projekt i 

s novou vrstvou uloţen v adresáři mapa.   

Důleţité: Po zakreslení prvních několika objektů do mapy, je vhodné ověřit, zda jsou 

názvy sloupců a celá tabulka v pořádku. Toto ověřování provádíme vţdy po zadání většího 
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mnoţství dat ještě před uloţením celého projektu. Ověření se provede otevřením atributové 

tabulky, nástrojem  - otevřít tabulku. Ve spodním nástrojovém panelu takto otevřeného 

okna vyzkoušíme dotazy na atributy postupně v kaţdém sloupci tabulky.  

Dotaz na atribut se zadává do políčka označeného červenou šipkou s názvem 

Hledání. Zde lze zadat i pouhou část názvu, který v tabulce hledáme. Například na obrázku 

bylo zadáno prod jako prodejna. V políčku označeném zelenou šipkou se vybírá 

z rolovacího menu název sloupce, ve kterém se má atribut hledat (zde to byl sloupec 

sluţba). Po zadání se stiskne tlačítko, na které ukazuje ţlutá šipka a provede se hledání. Jak 

je vidět na obrázku, řádek s prodejnou se probarvil. O počtu nalezených shod nám podá 

zprávu i informační okno.  

Pokud v některém ze sloupců nahlásí aplikace chybu, například (Syntax error…), 

doporučuji, pokud jiţ není zakresleno mnoho objektů, zaloţit vrstvu znovu a 

překontrolovat názvy atributů a pouţitou syntaxi u atributů. Pokud jiţ je vrstva hodně 

rozpracovaná, pak je nutné provést převod do databáze, v ní pak zaloţit obdobný sloupec 

se správně zadaným názvem atributů, do kterého se data přepíší.  Nefunkční sloupec pak 

musí být vymazán. 

7.3.8 Načtení rozpracované vrstvy z adresáře 

Pokud máme uloţené vrstvy v adresáři a nikoliv v databázi, otevíráme nejprve 

rastrovou vrstvu nástroje  - přidat rastrovou vrstvu a vektorovou vrstvu nástrojem  - 

přidat vektorovou vrstvu. Postup je v zásadě stejný, jak byl popsán v úvodu kapitoly 3.3.  

Důležité: Pokud již máme vrstvu rozpracovanou a verzi, na které jsme pracovali 

dříve odzkoušenou na dotazy atributů, viz předchozí kapitola, je vhodné před začátkem 

další práce celý adresář s vrstvami zkopírovat a uložit jako zálohu pro případ, že by při 

nastávající editaci došlo k poškození tabulky například při kolapsu systému náhlým 

výpadkem elektrického proudu. Lze se tak jednoduše a bez problémů vrátit k předchozí 

verzi. Tuto zálohu je vhodné vždy po ukončení a ověření funkčnosti upravené vrstvy 

obnovit!  

 
Obrázek 24. Červenou šipkou je označeno pole pro hledání atributu, zelenou název sloupce, ve 

kterém se atribut hledá a žlutou tlačítko na provedení hledání. 
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7.3.9 Uloţení dokončené vrstvy do databáze 

Pokud jsme celou vrstvu dokončili a nepředpokládáme její další rozsáhlejší úpravy, 

můţeme přistoupit k jejímu uloţení do databáze. Vkládání se provádí pomocí ikony  - 

uloţit vrstvu do databáze. Kliknutím na tento nástroj se nám otevře okno s názvem SPIT-

Nástroj na import souboru Shapefile do PostGIS. Toto okno je komplexním nástrojem pro 

přihlášení k databázi i vloţení vrstvy. Nejprve ověříme, zda jsme spojeni s databází (toto 

by jiţ mělo být od administrátora nastavené). Pod prvním řádkem Spojení PostgreSQL 

stiskneme tlačítko editovat. Objeví se tabulka s takto vyplněným obsahem a heslem. 

 
Obrázek 25.  Konfigurační okno pro spojení QGIS a DB 

 Pokud heslo chybí, napíšeme do řádky heslo admin a stiskneme tlačítko vyzkoušet 

spojení. Pokud se objevila zpráva Spojení s Postgis bylo úspěšné, pak je moţné pokračovat 

dál. V opačném případě je třeba zkontrolovat, zda je okno vyplněno bez překlepů správně. 

V kolonce primary key, zvolíme oid (případně přepíšeme název v řádku z gid na oid). 

Následně stiskneme tlačítko přidat umístěné v dolní řádce a objeví se navigační okno, ve 

kterém otevřeme adresář mapa, zaloţený při vytváření vrstvy (adresa 

C://ms4w/apps/opatovice/mapa). Zde otevřeme adresář vrstvy, kterou chceme exportovat 

do databáze a ukáţeme na vrstvu (například obytne_domy.shp) kurzorem myši. Stiskem 

levého tlačítka myši se zvolí vrstva a stiskem tlačítka Open se načte do okna nástroje 

exportu. Zkontrolujeme, zda se nám adresa vrstvy objevila v okně nástroje exportu 

(přidání) správně, měla by mít například následující tvar: 

C:\ms4w\apps\mapa\obytne_domy\obytne_domy.shp  Polygon    53    domy   public 
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Pokud je v okně podobný tvar, nemusíme nic upravovat a stiskneme tlačítko OK. 

Tím dojde k vloţení nové vrstvy do databáze. 

7.3.10 Načtení vrstvy z databáze 

Následně se spojíme s databází pomocí ikony -  přidat vrstvu postGIS. Otevře se 

okno Přidat tabulku postGIS. V tomto okně klikneme na tlačítko Spojit a objeví se nám 

vrstvy, které je moţné z databáze načíst (pokud nedošlo ke spojení, je toto třeba 

nakonfigurovat viz dále).  Kliknutím na daný řádek s vybranou vrstvou, tento promodrá a 

následně můţeme kliknout na tlačítko Přidat v levém spodním rohu okna. Program přidá 

námi zvolenou vrstvu k ortofotomapě. 

7.3.11 Úprava tabulky vektorové vrstvy 

Nejprve načteme vrstvu z databáze a v levém okně ji označíme jako aktivní. Potom 

v nástrojové liště klikneme na nástroj  - otevřít tabulku. Tím se nám otevře tabulka 

s atributy, kterou jsme zaloţili při vytváření vektorové vrstvy, a postupně vkládáním prvků 

naplňovali. Pomocí nástroje  - přesunout vybrané nahoru,  - obrátit výběr,  - 

zkopíruje vybrané řádky do schránky, lze pracovat s řádky tabulky. Důleţité jsou ale 

nástroje, které se probarví po stisku tlačítka v horním pravém rohu okna s názvem „Začít 

editaci“. Těmito nástroji, které pracují přímo s atriburtovou tabulkou, ne jen s jejím 

obsahem, jsou  - zaloţit nový sloupec a  - odebere vybraný sloupec. Pomocí těchto 

dvou nástrojů můţeme dodatečně přidat či odebrat atributové sloupce z tabulky a to 

například na základě zjištění, ţe daný atribut je pro nás nadále bezcenný, nebo ţe se objevil 

nový atribut, který je třeba u objektů sledovat. Pokud se neprobarvilo ţádné z obou tlačítek 

editace, pak to pravděpodobně bylo způsobeno tím, ţe vrstva ještě nebyla uloţena do 

databáze. 

 
Obrázek 26.  Okno s adresací vkládané vrstvy do databáze. 
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Poznámka: Možnost přidání sloupce ke zvolenému prvku, které nám QGIS v 

databázi nabízí, je velmi silným nástrojem pro zápis jakýchkoliv dat. To umožňuje 

vytvoření komplexního informačního katalogu o každém prvku na mapě. 

7.3.12 Další vlastnosti vrstvy  

Pokud klikneme na vybranou vrstvu v levém okně pravým tlačítkem myši (nikoliv na 

barevný čtvereček pod označením vrstvy), objeví se nabídka, ve které můţeme zvětšit 

oblast vrstvy, odstranit vrstvu, otevřít atributovou tabulku, zapnout nástroj editace, uloţit 

soubor, přejmenovat vrstvu, přidat skupinu a tak dále. Pouţití většiny funkcí z této nabídky 

je naprosto zřejmé a není k nim tedy co dodat. Nejzajímavější je záloţka vlastnosti, která 

nám po otevření nabídne okno s konfigurací vlastností vrstvy.  

7.3.12.1 Barevná kompozice mapy 

Hned na první záloţce s názvem Symbolika máme moţnost upravit typ legendy, 

průhlednost a název. Toto nastavení je pouze kosmetickou úpravou v QGIS, v MapServeru 

se legenda bude generovat jinak, proto si ji nemusíme tolik všímat. V oddíle Style Options 

můţeme nastavovat barvu kreslených prvků a jejich orámování. Barvu bývá dobré nastavit 

dle uváţení tak, aby alespoň částečně připomínala daný objekt, například vodu modře, není 

to však podmínka a například silnice jsou lépe viditelné ţlutě a nikoliv šedě. Rozhodně se 

nedoporučuje pouţívání sytých a tmavých barev (nebyly by v nich dobře patrné zobrazené 

atributy, například číslo popisné). Na výsledek je moţno se hned podívat stisknutím 

tlačítka Apply, které danou barvu na prvky v mapě ihned aplikuje. Pro výstup 

z MapServeru nemá nastavování barvy prvků, v této fázi návrhu ţádný význam, protoţe 

v MapServeru budeme muset barvy nastavit znovu v číselném kódu. Avšak pro lepší 

editaci mapy a pro odhad, jak bude mapa na MapServeru vypadat, je rozhodně dobré si 

v této fázi barevnou kompozici vyzkoušet.  

7.3.12.2 Nastavení zobrazovacího měřítka a prostorového systému 

V záloţce Obecné můţeme vyuţít tak zvaného „Vykreslování v závislosti na 

měřítku“. Jedná se o to, aby například domy nebyl při velkém zmenšení mapy (poměr 

měřítka se zvětší) vidět jen jako rušivý element změti barevných skvrn, které nám stejně 

nic neřeknou. Touto volbou máme moţnost od určitého zmenšení vrstvu nezobrazovat. 

Samozřejmě to funguje i opačně a zobrazování lze vypnout i při velkém zvětšení mapy, 

kdy nakreslené prvky jiţ stejně nevidíme a museli bychom je hledat za náročného 

posouvání celé zvětšené mapy. Toto vypínání vrstev se nastavuje v závislosti na hodnotě 

měřítka,  protoţe je zde opačná závislost, při zmenšování mapy stoupá poměr měřítka (čím 

vyšší je poměr měřítka, tím je obraz více zmenšen a opačně), odhad správného nastavení 
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měřítek je vhodné provést zkusmo na mapě, opsat si ještě pouţitelné hodnoty měřítka a ty 

potom zadat do políček Minimum _ pro maximální ještě pouţitelné zvětšení obrazu s 

vrstvou a do políčka Maximum – maximální ještě pouţitelné zmenšení obrazu s vrstvou. 

Prostorový referenční rámec by se měl nastavit jako S-JTSK, ale pokud budeme pracovat 

s podkladovou ortofotomapou jako základem, program přebere při vytváření její nastavení 

a o další uţ se starat nemusíme. Pokud při kontrole zjistíme, ţe se tak nestalo, navolíme 

správný referenční rámec tedy S-JTSK. 

7.3.12.3 Metadata 

Zde jsou vidět všechna nastavení našeho obrázku. Obecně přeloţeno, metadata jsou 

zjednodušeně řečeno data o datech, coţ znamená, ţe nám ukazují základní hodnoty o 

vrstvě a jejich současných, případně výchozích nastaveních. V tomto okně nic 

nenastavujeme. 

7.3.12.4 Popisky 

Tuto záloţku budeme hodně pouţívat, protoţe pomocí ní lze zobrazit atributy v mapě 

přímo u jednotlivých prvků. Provede se to zaškrtnutím políčka v horní části záloţky 

s názvem Zobrazit popisky. V oddíle Zdroj a řádku s označením Pole obsahující 

popisky vybereme v rozbalovacím menu na pravé straně atribut, který chceme u prvku 

zobrazit. Tento atribut musí být uveden v databázi a mít přiřazenou nějakou hodnotu, tedy 

například c_popisne. V políčku Standardní text popisky vymaţeme slovo „Label“. 

V další části záloţky uţ budeme konfigurovat zobrazené popisky. Nejprve je zde oddíl 

s názvem Styl písma, kde máme moţnost nastavení velikosti a barvy písma. Vhodná 

velikost pro náš Mapserverový systém je velikost 8 a barva černá. Ostatní nastavení této 

části ponecháme. U Zarovnání písma zvolíme přepínačem nad nebo přes (nastavení záleţí 

na vkusu uţivatel). V oddíle Vyrovnávací zóna se pracuje s okolím atributů. Zvolí se 

barva a popisek atributu se probarví do určité vzdálenosti, kterou můţeme nastavit v pravé 

části záloţky funkcí velikost (obvykle 1-3pix). Ostatní nastavení ponecháme. Následující 

oddíl Umístění určuje vertikální a horizontální posuv popisku, toto nastavení lze vynechat.  

Další oddíly s názvem Zarovnání Definovaný styl dat, Zarovnání definovaných dat, 

Vyrovnávací zóna definovaných dat a Pozice definovaných dat v našem projektu pouţívat 

nebudeme. Opět se přesvědčíme o naší práci pomocí tlačítka „Apply“.  

7.3.13 Vytvoření konfiguračního souboru pro MapServer 

Konfigurační soubor pro MapServer je jedním z nejdůleţitějších souborů, bez 

kterého MapServer nelze spustit. Program QGIS má plugin, kterým se konfigurační soubor 

do MapServeru generuje. Generování souboru se provádí jen výjimečně a to v případě, ţe 
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je zaloţena úplně nová vrstva, kterou chceme distribuovat uţivateli pomocí MapServeru. 

Pro úspěšné přidání vrstvy je nejprve třeba vrstvu vytvořit a přidat k současným vrstvám 

do nového projektu. Potom se uloţí vrstva do databáze. Následně je moţné přistoupit 

k vygenerování nového konfiguračního souboru pro MapServer. Předpokladem vytvoření 

mapfile je, ţe novou vrstvu máme uloţenou v databázi. Začneme nejprve načtením 

rastrové vrstvy (ortofotomapy) pomocí nástroje   - přidat rastrovou vrstvu. Dále pak 

z databáze přidáme všechny vektorové vrstvy, které chceme distribuovat MapServerem, 

včetně té nové. Takto načtený celek uloţíme jako projekt do pracovního adresáře mapa 

(tam kam ukládáme vrstvy C:\ms4w\apps\Opatovice\mapa) nástrojem „Uloţit projekt 

jako“ a přiřadíme mu název celku tedy Opatovice.  

Pomocí nástroje  - vytvoření konfiguračního souboru pro MapServer 

(MapServer export) otevřeme okno, kde je třeba vyplnit údaje, které budou k vytvoření 

tohoto souboru nutné. Je třeba je vyplňovat správně a s rozvahou. V prvním řádku, 

pojmenovaném Mapový soubor zvolíme cestu, kam budeme chtít soubor uloţit a také 

zvolíme název tohoto souboru. Volba je ale nesvobodná a k zachování návazností na jiţ 

vytvořený komplet, musíme dodrţet stejný název souboru s příponou *.map, který jiţ byl 

dříve, jako konfigurační, pouţit (jinak by bylo třeba provést rozsáhlejší změny popsané 

dále). V našem případě je to název obce, čili Opatovice a jako místo uloţení zvolíme 

následující adresu  C:\ms4w\apps\Opatovice\Opatovice.map.  Ve druhém poli s označením 

QGIS project file pomocí tlačítka Browse nastavíme cestu do našeho adresáře mapa 

k projektu mapy (ukládali jsme ho sem z důvodů snadného exportu do databáze i 

s vrstvami, ty odtud ale brát nebudeme). Políčko Exportovat pouze informace o vrstvě 

nevyplňujeme. V sekci Mapa, do pole s označením Název, zadáme název mapy, který 

bude stejný jako u konfiguračního soubor, tedy Opatovice. Další dvě okna udávají, jak 

velký se má generovat obrázek mapy. V tomto projektu byla stanovena Šířka 600 bodů a 

Výška 450 bodů. U Jednotek zvolíme metry a Typ obrázku bude png. V sekci Definice 

webového rozhraní na řádku s označením Šablona ukáţeme pomocí tlačítka „Browse“ na 

šablonu HTML stránky s označením zakladniB. Šablonu nalezneme na adrese 

C:\ms4W\apps\Opatovice\zakladniB.html. Celá vyplněná tabulka by měla vypadat takto: 
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Obrázek 27.  Okno pro generování konfiguračního souboru (mapfile) 

Po stisknutí tlačítka OK, v pravém dolním rohu okna, se vygeneruje nový 

konfigurační soubor pro mapový server.  

Problém je, ţe takto vygenerovaný konfigurační soubor, je prozatím nefunkční a je 

třeba ho opravit. Oprava se provede spuštěním skriptu, který má označení oprava. Skript 

je umístěn v adresáři Opatovice.    

7.4 Oprava a změny v mapfile 

Konfigurační soubor je nefunkční z několika příčin a těmi jsou například chyby 

v překladu, chyby způsobené vlastním pluginem programu QGIS, chyby v syntaxi a pevně 

generovaný systém WGS84. 

Skript řeší tyto opravy a doplňuje následující funkce a nastavení: 

 navigační mapu 

 měřítko 

 copyright značku ČUZK (GEODIS) 

 nastavuje S-JTSK 

 podporu zobrazení PNG/JPEG obrázků 

 dotaz na číslo popisné 

 opravuje adresování (databáze, ms_tmp) 

Skript, který opravuje tyto chyby a činí tak konfigurační soubor spustitelný, byl 

odladěn na QGIS 0.10.0 Io a je určen pro 5 vrstev. Pokud by bylo třeba přidat další vrstvy, 

musí se provést konfigurace dat ve skriptu. Tato konfigurace je podrobněji vysvětlena 
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jednak v kapitole 3.4.3, či v příloze Instalace programu a jejich konfigurace, kapitole – 

Skript v jazyce VBS  a rozbor opravného souboru. Tento postup však předpokládá hlubší 

znalosti systému a superuţivatel by se do této práce měl pouštět pouze po komplexním 

seznámení se s Mapserverovým systémem. 

7.4.1 Postup při opravě mapfile generovaného QGIS 0.10.0 Io 

Mapfile máme vygenerovaný dle předchozí kapitoly pro tyto vrstvy: 

Opatovice      rastrová vrstva (ortofotomapa) 

komunikace      vektorová vrstva liniová (jiţ zaloţená) 

kultura      vektorová vrstva polygonová (jiţ zaloţená) 

obytne_domy      vektorová vrstva polygonová (jiţ zaloţená) 

sluzby      vektorová vrstva polygonová (jiţ zaloţená) 

ostatni_plochy      vektorová vrstva polygonová (jiţ zaloţená) 

Vygenerovaný konfigurační soubor (mapfile) Opatovice.map se přesune do adresáře 

Opravy (v případě, ţe je v tomto adresáři ještě starý zapomenutý mapfile, je nutné ho 

smazat, nebo přepsat vkládaným. V adresáři nyní bude soubor MAP2Map.ini, 

MAP2MAP.vbs, Oprava.bat a vloţený mapfile Opatovice.map. Kliknutím na ikonu 

Oprava.bat se spustí skript, coţ bude signalizováno otevřením konzolového okna systému 

Windows. Následně se objeví tabulka s informací „Vytváření opraveného soubor (mapfile) 

bylo dokončeno“. V otevřeném okně adresáře Opravy přibude nový soubor s názvem 

Opatovice_new.map. K dokončení operace nyní stačí uţ jen smazat starý soubor mapfile 

Opatovice.map a z nového odmazat koncovku _new. Tím vznikne nový opravený a stejně 

pojmenovaný mapfile s názvem Opatovice.map, který se přesune zpět do adresáře 

C:\ms4w\apps\Opatovice. Tím je oprava mapfile dokončena. Na úplný závěr je dobré 

překontrolovat, zda v adresáři opravy nezůstal ţádný z mapfile (aby nedošlo k jeho 

nechtěné záměně při dalším pouţití skriptu). 

Pokud by byl do adresáře Opravy vloţen mapfile špatně pojmenovaný, například 

Opaty.map (nebo i jen s malým prvním písmenem) skončí generování skriptu chybovým 

hlášením „Mapsoubor z Qgisu určený k opravě chybí, nebo je špatně pojmenován! Správný 

název je Opatovice.“ Toto chybové hlášení vysvětlí problém a poradí, jak se dále zachovat. 

Pokud byly prováděny opravy v souboru MAP2MAP.ini (viz popis níţe) a tento 

soubor byl omylem přesunut jinam, objeví se chybové hlášení s textem „Soubor 

s opravami nebyl nalezen.“ K nápravě je třeba soubor s opravami vrátit zpět do adresáře 

Opravy, nebo v případě ztráty si nahrát záloţní soubor s opravami z dodaných programů. 

Skript můţe vyvolat ještě jedno chybové hlášení, které zní takto “Neplatné vstupní 

parametry [cesta\] soubor.map.“. Hlášení je vyvoláno v případě, ţe je adresář Opravy 

umístěn do jiného adresáře, neţ bylo uvedeno výše (C:\ms4w\apps\Opatovice). Pro 
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nápravu je třeba vloţit adresář Opravy do správného adresáře, tedy 

C:\ms4w\apps\Opatovice, nebo změnit adresaci skriptu ve spouštěcím příkazu Oprava.bat 

viz níţe. 

7.4.2 Záměna hesla do databáze, či názvu databáze 

Nejčastějším problémem, spojený s tímto skriptem, bude asi změně hesla do 

databáze, tedy jiného neţ doporučené admin. Nejjednodušší postup, jak zaměnit toto heslo, 

název vrstvy, ale i jiná slova v opravném kódu, je otevřít si opravný soubor 

MAP2MAO.ini v Poznámkovém bloku či PSpadu a spustit nástroj s názvem 

hledání/nahrazování v souborech, který zvolené slovo, v tomto případě heslo admin, 

nahradí slovem jiným, tedy heslem, které bylo pouţito pro vstup do databáze. Tímto 

způsobem nedojde k případnému přehlédnutí zaměňovaného hesla (slova) vyskytujícího se 

v opravném souboru několikrát a kód tak zůstane homogenní. Takto lze bez obav 

z poškození v souboru oprav, zaměnit jakékoliv slovo, které se v něm vyskytuje. 

7.4.3 Postup při přidávání nové vrstvy 

Přidání nové vrstvy je podstatně komplikovanější neţ vše, co se doposud dělalo. 

Problém je, ţe pro zobrazení nové vrstvy musíme provést úpravu na třech různých místech. 

Nejdůleţitější je úprava mapfile, dále pak úprava hlavní šablony a nakonec úprava 

startovací šablony spustit.  

Nejprve tedy upravíme mapfile. To můţeme udělat dvěma způsoby. První způsob je 

více systémový, druhý způsob je jednoduší avšak nadále pomocí skriptu neopakovatelný. 

První způsob úpravy mapfile: 

Nejprve se pustíme do nejtěţšího úkolu a tím je oprava mapfile. Vytvořenou vrstvu 

jsme si vykreslili a uloţili do databáze. Po načtení všech vrstev a uloţení jako projektu, 

můţeme vygenerovat mapfile. V mapfile jsou kromě ortofotomapy řazeny všechny vrstvy 

podle abecedy. To je důleţitý klíč, kterým zjistíme kolikátá je nová vrstva v mapfile 

řazena.  

Pořadí známých vrstev nám QGIS je seřadil takto: 

 Komunikace linie první vrstva 

 Kultura polygon druhá vrstva 

 Obytne_domy polygon třetí vrstva 

 Ostatni_plochy polygon čtvrtá vrstva 

 Sluţby polygon pátá vrstva 

Podle začátečních písmen tedy určíme pořadí vrstvy, například budeme chtít vrstvu 

Lesy. Dle počátečního písmene zjistíme, ţe bude zařazena mezi druhou a třetí vrstvu. Dle 

tohoto rozboru přistoupíme k úpravě textového souboru skriptu oprava. 
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Poznámka: pořadí můžeme ověřit nahlédnutím do vygenerovaného  mapfile.  

Nyní si, pomocí Poznámkového bloku, otevřeme soubor s textem oprav v adresáři 

Oprava nazvaný MAP2MAP.ini, kde uvidíme to, co je v následujícím textu napsáno černě 

a modře:  

*** nahrazení prvního NAME *** 

UNITS metry => UNITS meters 

'proj=longlat' => "init=epsg:2065" 

'proj=longlat' => "init=epsg:2065" 

WEB => WEB   EMPTY "/OpatoviceW/empty.html" 

IMAGEPATH '/tmp/' => IMAGEPATH '../../../www/OpatoviceW/tmp/ms_tmp/' 

IMAGEURL '/tmp/' => IMAGEURL '/ms_tmp/' 

LAYER\\n => LAYER #vrstva 1\n 

LAYER\\n => LAYER #vrstva 2\n 

LAYER\\n => LAYER #vrstva 3\n 

LAYER\\n => LAYER #vrstva 4\n 

LAYER\\n => LAYER #vrstva 5\n 

LAYER\\n => LAYER #vrstva 6\n 

LAYER\\n => LAYER #vrstva 7\n 

STATUS DEFAULT => STATUS ON  

STATUS DEFAULT => STATUS ON  

STATUS DEFAULT => STATUS ON  

STATUS DEFAULT => STATUS ON  

STATUS DEFAULT => STATUS ON  

STATUS DEFAULT => STATUS ON  

STATUS DEFAULT => STATUS ON 

CONNECTION 'host=localhost user='postgres' password=admin dbname='postgis'' => 

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

CONNECTION 'host=localhost user='postgres' password=admin dbname='postgis'' => 

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

CONNECTION 'host=localhost user='postgres' password=admin dbname='postgis'' => 

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

CONNECTION 'host=localhost user='postgres' password=admin dbname='postgis'' => 

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

CONNECTION 'host=localhost user='postgres' password=admin dbname='postgis'' => 

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

CONNECTION 'host=localhost user='postgres' password=admin dbname='postgis'' => 

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

 

*** vložení 3 bloku za projekt *** 

(.*"init=epsg:2065.*END)(.*)(  # Background.*) => $1\n\n   SYMBOL\n    NAME 

"cuzk"\n    TYPE PIXMAP\n    IMAGE "c:/www/OpatoviceW/img/cuzk.png"\n    

TRANSPARENT 100\n  END\n\n  OUTPUTFORMAT\n    NAME png\n    DRIVER "GD/PNG"\n    

MIMETYPE "image/png"\n    IMAGEMODE RGB\n    FORMATOPTION\n    INTERLACE=OFF\n    

TRANSPARENT OFF\n  END\n\n$3 

 

(.*"init=epsg:2065")(.*)(  END.*TYPE PIXMAP.*) => $1\n    $3 

(.*"init=epsg:2065")(.*)(   END.*LAYER #vrstva 2.*) => $1\n    $3 

 

(.*LAYER #vrstva 2.*STATUS ON)(.*)(  LAYER #vrstva 3.*) => $1\n     TRANSPARENCY 

100\n\n    CLASS\n     NAME 'komunikace'\n     STYLE\n     SYMBOL 0\n     SIZE 

10\n     OUTLINECOLOR 255 0 0\n     COLOR 255 255 0\n    END\n  END\n\n\n     

HEADER 'dot_header.html'\n     TEMPLATE 'dotKom.html'\n     FOOTER 

'dot_footer.html'\n  END\n\n\n$3 

 

(.*LAYER #vrstva 3.*STATUS ON)(.*)(  LAYER #vrstva 4.*) => $1\n  TRANSPARENCY 

100\n\n   CLASS\n    NAME 'lesy'\n    STYLE\n    SYMBOL 0\n    SIZE 10\n    

OUTLINECOLOR 0 0 0\n    COLOR 0 100 0\n   END\n  END\n\n\n     HEADER 

'dot_header.html'\n     TEMPLATE 'dotOP.html'\n     FOOTER 'dot_footer.html'\n   

END\n\n\n $3 
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(.*LAYER #vrstva 4.*STATUS ON)(.*)(  LAYER #vrstva 5.*) => $1\n    TRANSPARENCY 

100\n\n   CLASSITEM "c_popisne"\n    LABELITEM "c_popisne"\n   CLASS\n    

EXPRESSION "%cp%"\n    NAME "vyber kultura"\n    COLOR 205 221 0\n    

OUTLINECOLOR 0 0 0\n    LABEL\n    TYPE bitmap\n    SIZE medium\n   END\n  

END\n\n   CLASS\n    NAME 'kultura'\n    STYLE\n    SYMBOL 0\n    SIZE 10\n    

OUTLINECOLOR 0 0 0\n    COLOR 225 153 151\n   END\n  END\n\n\n     HEADER 

'dot_header.html'\n     TEMPLATE 'dotK.html'\n     FOOTER 'dot_footer.html'\n   

END\n\n\n$3 

 

(.*LAYER #vrstva 5.*STATUS ON)(.*)(  LAYER #vrstva 6.*) => $1\n    TRANSPARENCY 

100\n\n   CLASSITEM "c_popisne"\n    LABELITEM "c_popisne"\n   CLASS\n    

EXPRESSION "%cp%"\n    NAME "vyber obytne_domy"\n    COLOR 255 255 0\n    

OUTLINECOLOR 0 0 0\n    LABEL\n    TYPE bitmap\n    SIZE medium\n   END\n  

END\n\n   CLASS\n    NAME 'obytne_domy'\n    STYLE\n    SYMBOL 0\n    SIZE 10\n    

OUTLINECOLOR 0 0 0\n    COLOR 50 150 255\n   END\n  END\n\n\n     HEADER 

'dot_header.html'\n     TEMPLATE 'dotOD.html'\n     FOOTER 'dot_footer.html'\n   

END\n\n\n$3 

 

(.*LAYER #vrstva 6.*STATUS ON)(.*)(  LAYER #vrstva 6.*) => $1\n  TRANSPARENCY 

100\n\n   CLASS\n    NAME 'ostatni_plochy'\n    STYLE\n    SYMBOL 0\n    SIZE 

10\n    OUTLINECOLOR 0 0 0\n    COLOR 122 150 50\n   END\n  END\n\n\n      HEADER 

'dot_header.html'\n     TEMPLATE 'dotOP.html'\n     FOOTER 'dot_footer.html'\n   

END\n\n\n $3 

 

(.*LAYER #vrstva 7.*STATUS ON)(.*)(  END) => $1\n   TRANSPARENCY 100\n\n   

CLASSITEM "c_popisne"\n    LABELITEM "c_popisne"\n   CLASS\n    EXPRESSION 

"%cp%"\n    NAME "vyber sluzby"\n    COLOR 255 205 50\n    OUTLINECOLOR 0 0 0\n    

LABEL\n    TYPE bitmap\n    SIZE medium\n   END\n  END\n\n   CLASS\n    NAME 

'sluzby'\n    STYLE\n    SYMBOL 0\n    SIZE 10\n    OUTLINECOLOR 0 0 0\n    COLOR 

250 50 255\n   END\n  END\n\n\n     HEADER 'dot_header.html'\n     TEMPLATE 

'dotS.html'\n     FOOTER 'dot_footer.html'\n   END\n\n\n   LAYER\n    NAME copy\n    

TYPE Point\n    STATUS on\n    TRANSFORM FALSE\n    TRANSPARENCY 70\n    

FEATURE\n    POINTS\n    480 445\n   END\n  END\n    CLASS\n    STYLE\n    SYMBOL 

'cuzk'\n    END\n   END\n  END\n\n   SCALEBAR\n    IMAGECOLOR 255 255 255\n    

LABEL\n    COLOR 0 0 0\n    SIZE tiny\n   END\n\n   STYLE 1\n    SIZE 150 3\n    

COLOR 0 0 0\n    UNITS METERS\n    INTERVALS 5\n    TRANSPARENT TRUE\n    STATUS 

TRUE\n   END\n\n   REFERENCE\n    IMAGE reference.png\n    EXTENT  -647662.359551 

-1050100.000000 -642337.640449 -1045900.000000\n    SIZE 100 79\n    STATUS ON\n    

COLOR -1 -1 -1\n    OUTLINECOLOR 255 0 0\n   END\n\n   QUERYMAP\n    COLOR 255 45 

5\n    STATUS on\n    STYLE hilite\n   END\n\n$3 

Červeně označené řádky do souboru doplníme zkopírováním předchozího řádku a 

přepisem čísel do správného pořadí. Modře označený úsek (začíná LAYER  #vrstva5…) 

zkopírujeme a vloţíme ho mezi druhou a třetí vrstvu, tam kde se v mapfile nachází nová 

vrstva lesy (vloţená vrstva je označena zeleně).  Nyní je ještě nutné upravit postupně 

rostoucí pořadová čísla u vrstev (správně popsána červeně).  Dále je nutné, změnit název 

z předchozího ostatni_plochy na lesy (opět označen červeně). Jako posledním je třeba 

změnit barvu objektů. To se provede v textu označeném fialově. K textu COLOR přidáme 

místo stávající kombinace čísel, tuto kombinaci 0 100 0 (coţ je zelená barva). Vše 

překontrolujte a skript by měl korektně opravit všechny vrstvy. 

Poznámka: v případě že budeme chtít zmenšit počet vrstev, odstraníme buď třetí, 

nebo čtvrtou opravnou vrstvu a nezapomeneme změnit pořadí identifikačních čísel. 

Druhý způsob úpravy mapfile: 
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Pokud budete chtít dělat pouze pokusy, doporučuji druhý postup, který 

nepředpokládá generování nového mapfile. Vyuţijete odladěného mapfile pro pět vrstev a 

otevřete ho. Opět podle názvu naleznete vrstvu ostatni_plochy, která bude vypadat takto. 

LAYER #vrstva 5 

    NAME 'ostatni_plochy' 

    TYPE POLYGON 

    CONNECTIONTYPE postgis 

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

    DATA 'the_geom FROM public.ostatni_plochy' 

    METADATA 

      'wms_title' 'ostatni_plochy' 

    END 

    STATUS ON 

  TRANSPARENCY 100 

   CLASS 

    NAME 'ostatni_plochy' 

    STYLE 

    SYMBOL 0 

    SIZE 10 

    OUTLINECOLOR 0 0 0 

    COLOR 122 150 50 

   END 

  END 

     HEADER 'dot_header.html' 

     TEMPLATE 'dotOP.html' 

     FOOTER 'dot_footer.html' 

   END 

Tuto vrstvu zkopírujete a vloţíte kopii za kopírovanou vrstvu tak, ţe budete mít za 

sebou dvě stejné vrstvy ostatni_plochy. Nyní v nově nakopírované vrstvě přepíšete 

všechny názvy ostatni_plochy za lesy. V řádku probarveném modře přepíšete stávající řadu 

čísel na 100 0 100 a máte také hotovo. (Takto lze také měnit názvy vrstev, pouze se 

přepíší, ale pozor je nutné změnit i v šabloně zakladni A i B.) 

Úprava šablony 

Nyní úprava šablony zakladniB. Tuto si otevřete opět v Poznámkovém bloku (v 

záloţce formát nepovolíte zalamování řádků, text bude čitelnější). Nyní v textu naleznete 

řádek: 

<input type="checkbox" name="layer" value="ostatni_plochy" 

[ostatni_plochy_check]>Ostatni_plochy<br>  

Tento řádek zkopírujete, a vloţíte ho opět pod tento kopírovaný řádek tak, ţe budete 

mít opět dva řádky pod sebou stejné. Nyní přepíšete v nově nakopírovaném řádku všechny 

názvy ostatní_plochy na lesy takto: 

<input type="checkbox" name="layer" value="lesy" [lesy _check]> lesy <br> 

Šablonu uloţíme a vyzkoušíme v prohlíţeči, zda se lesy jiţ zobrazí. V pravé části by 

se mělo objevit zaškrtávací tlačítko lesy a pokud ho zaškrtneme a dáme obnovit, vrstvy by 

se jiţ měly zobrazit. 

Úprava souboru spustit 
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Poslední úpravu musíme udělat v souboru C:/www/OpatoviceW/spustit.html. Soubor 

otevřeme v Poznámkovém bloku. Vyhledáme následující řádek a vloţíme text označený 

červeně. 

URL='http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:\ms4w\apps\Opatovice\opatovice 

.map&zoomdir=0&mode=browse&zoomsize=2&layer=komunikace&layer=obytne_domy&layer=ku

ltura&layer=sluzby&layer=ostatni_plochy&layer=Opatovice&layer=copy&layer=lesy'" 

Tím by měla být vrstva vloţena a korektně se zobrazovat.  

Uvedeným postupem by bylo moţné rozšířit mapu i o další vrstvy. 

7.4.4 Změna názvu vrstvy 

Změnu názvu vrstvy je nutno provést opět na třech místech najednou podobně, jako 

v předchozím případě při přidávání vrstvy. Název se musí změnit v mapfile, v šabloně 

zakladniB a v šabloně spustit zakaldniA. 

Soubor například mapfile otevřeme v poznámkovém bloku a pomocí nástroje najít a 

nahradit nalezneme všechna stará označení vrstvy a zaměníme je za nová. 

Takto postupujeme i u obou šablon. Po jejich uloţení a restartu Apache se objeví 

nové označení vrstvy.  
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8 Databáze PostgreSQL 8.4 a nástavba PostGIS 1.4.0 

 Z hlediska uţivatele je to další černá skříňka, o které ani neví, ţe existuje. 

Z hlediska superuţivatele je ale situace jiná. Pomocí programu QuantumGIS ji můţe 

otevřít, editovat záznamy v ní uloţené (viz práce s atributy), mazat sloupce a také je 

zakládat.  

Struktura databáze je poměrně citlivá na jakýkoliv zásah a z tohoto důvodu je také 

doporučeno, aby byl celý Mapserverový systém nainstalován dvakrát, jednou na serveru a 

jednou na počítači superuţivatele. Databáze se bude plnit u superuţivatele a vţdy po 

aktualizaci dat a následné kontrole se provede překopírování dat z databáze superuţivatele 

na server. Tím se předejde nepřesnostem v distribuci dat (bude delší čas na verifikaci a 

opravu chyb u superuţivatele), vyřeší se zálohování systému a předejde se nechtěným 

pádům systému, například nevhodnou manipulací s databází. Aktualizaci databáze na 

serveru bude provádět superuţivatel pomocí zálohovacího souboru, jak je popsáno dále. 

8.1 Zálohování a obměna dat v databázi.  

Databáze PostgreSQL má trochu jiné ovládání, neţ na jaké jsme zvyklí například 

z databází typu Access v Microsoft Office. Tato databáze nemá klasické tlačítko Save jako 

to bývá obvyklé u jiných typů programů. Z toho také plyne, ţe postup zálohovaní je jiný a 

mírně komplikovanější. Při zálohování doporučuji pouţívat graficky propracovaný 

administrační program pgAdminIII, který je součástí instalace. Tento program umí 

provádět zálohy dat do souboru. Z tohoto souboru lze data opět obnovit. Grafické rozhraní 

pgAdminIII se spustí ze záloţky Start/Programy/PostgreSQL 8.4. Po spuštění nástroje 

pgAdminIII vypadá grafické prostředí takto. 

Abychom otevřeli databázi, musíme poklepat levým tlačítkem myší na ikonku 

databáze PostgreSQL 8.4 přeškrtnutou červeným kříţkem v levém panelu, nazvaném 

 
Obrázek 28.  Grafické rozhraní  pgAdminIII  pro administraci databáze. 
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Strom objektů. Program otevře okno, ve kterém nás vyzve ke vloţení hesla. Po zadání 

hesla se databáze otevře, signalizováno vymizením červeného kříţku. Nyní klepneme 

v záloţce strom objektů na symbol Databáze. Po jejím otevření se zobrazí tři databáze, 

Postgis, Postgres a Template_Postgis. Jednou klikneme na symbol databáze Postgis, zmizí 

červený kříţek a název databáze se označí. Tím jsme připravení na provedení zálohy i 

obnovení dat. 

8.1.1 Vytvoření záloţního souboru 

Zálohu dat provedeme v databázi Postgis pomocí nástroje Zálohovat umístěného 

v záloţce Nástroje na hlavním panelu. Stisknutím tohoto nástroje se objeví okno pro 

zálohování.  

V tomto okně (viz levá část obrázku 9.) se nic nenastavuje, pouze je třeba navolit 

cestu, kam bude záloha uloţena. Stisknutím tlačítka OK se záloha vytvoří. O průběhu 

vytváření zálohy je poskytnut výpis (viz pravá část obrázku 9.). 

8.1.2 Obnovení dat ze souboru 

V případě obnovování dat je situace poněkud horší. Nejprve je třeba ručně vymazat 

všechny tabulky objektů, které jsou doposud přítomny v databázi. To se provede v levém 

panelu s názvem Strom objektů. V tomto panelu se musí postupně otevřít objekty s názvy 

Databáze/postGIS/Schémata/public/Tabulky/*. Hvězdičkou (*) jsou potom nahrazeny 

označení jednotlivých tabulek s atributy. Tyto tabulky je třeba všechny vymazat. 

                      
Obrázek 29.  Na levé straně obrázku okno pro konfiguraci vytvoření zálohy, na pravé straně výpis průběhu 

zálohování. 
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Na obrázku 10 je příklad databáze, kde byly přítomny pouze dvě tabulky (označené 

červenými šipkami), které se vytváří vţdy. Mnoţství dalších tabulek je závislé od mnoţství 

vloţených vrstev. Výmaz se provede označením dané tabulky levým tlačítkem myši a 

následným stisknutím prvého tlačítka myši. V nabídce se zvolí nástroj Vymazat. 

Vymazávají se pouze tabulky, nikoliv adresář, kde jsou tabulky umístěny. 

Po operaci odebrání tabulek uzavřeme objekty v panelu Strom objektů tak, abychom 

měli kliknuto pouze na databázi Postgis, její název musí být vybrán. Nyní teprve můţeme 

spustit nástroj Obnovit, který se nachází na záloţce Nástroje na hlavním panelu. Otevře se 

okno, ve kterém je moţné provést některá nastavení.  

 
Obrázek 30.  Červenými šipkami jsou zobrazeny v tomto případě dvě tabulky, které je třeba vymazat 

                      
Obrázek 31.  V levé části konfigurační okno pro vytváření záloh, v pravé části výpis o provedené záloze. 
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Ţádná nastavení měnit nebudeme, pouze v horním navigačním řádku s označením 

Název souboru navolíme cestu k uloţenému souboru databáze. Tím se aktivuje tlačítko 

OK, po jehoţ stisknutí se provede záloha databáze. O průběhu zálohy nás informuje výpis 

(viz pravá část obrázku 11), ve kterém je i řádek s chybami. Tyto chyby jsou způsobeny 

vazbami, které zůstaly v databázi po předchozích tabulkách a neprojeví se v obnovené 

databázi. Obnovení dat v databázi je tímto provedeno.  

8.1.3 Zálohování výměnou adresáře data 

Před zálohování tímto způsobem, je bezpodmínečně nutné zastavit server databáze, 

protoţe tato má v sobě zabudováno mnoţství samo-opravných mechanizmů, které mají 

načtené části kódu i mimo adresář data. Po zastavení serveru se otevře adresář Program 

files/PostgreSQL/8.4/. Z tohoto adresáře vyjmeme, nebo zkopírujeme adresář data, kde 

jsou uloţena všechna data i s dotazy nad těmito daty. Nyní se dle potřeb vloţí adresář ze 

zálohy, nebo z databáze nainstalované na jiném, například pracovním počítači a server se 

opět spustí. Pro otestování systému je v adresáři DBtest na připraveném cd uloţen soubor 

testovacích dat a soubor prázdné databáze s názvem DBprazdna. Na cd je adresář data 

s demoverzí určený pro databázi 8.4.1 a nástavbu 1.4.0 s heslem admin. Po vloţení 

adresáře se server spustí. Objeví-li se v konzolovém okně hlášení, ţe server byl spuštěn, je 

vše v pořádku a v databázi jsou nyní uloţena nová data.  

Důležité: Adresář data je přenosný pouze mezi stejnými verzemi nainstalované 

databáze i nástavby. Pokud se budou instalované verze lišit, postup nebude funkční! 

V tomto případě bude nutné provést přenos pomocí souboru. 

Databázi je nutné otevírat s heslem, které bylo pouţito při ukládání dat. Funkčnost 

databáze a jejího serveru je dobré nejprve zkontrolovat otevřením a připojením nástavby 

pgAminIII. Pokud se zde podaří otevřít databázi PostGIS, je téměř jisté, ţe data byla 

databází přijata. Následně je moţné otevřít data v programu QuantumGIS a MapServeru. 

Při zobrazení chyby NET HELPMSG 3534, postupujte podle kapitoly 1.3.3.  

8.1.4 Čištění databáze 

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

který se skrývá pod touto ikonou . Jednou za dva týdny, dle frekvence práce s databází, 

je vhodné provést optimalizaci přístupu k řádkům databáze. Tato funkce je defaultně 

zaškrtnuta a stačí nástroj spustit. Po měsíci čí delší době je vhodné provést odstranění 

nedostupných nebo jiţ neplatných záznamů v databázi. To se provede zaškrtnutím 

VACUUM FULL a spuštěním nástroje.    
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9 Náhledy z nainstalovaného Mapserverového systému 

 
Obrázek 32.  Celkový pohled na šablonu s vykreslenými objekty 

 

 
Obrázek 33.  Mapa, která se zobrazí při dotazu na určitý objekt, v tomto případě Obecní úřad. 
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