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Zkratky a použité pojmy 

 

České zkratky 

CZP-ZK Centrum zdravotně postiţených Zlínského kraje 

DB  Databáze 

DTMMZ Digitální technická mapa města Zlína 

GIS  Geografický informační systém 

MIS  Městský informační systém 

MMZ  Magistrát města Zlína 

OIS  Oddělení informačních systémů 

SMZ  Statutární město Zlín 

SŘBD  Systém řízení báze dat 

 

Cizojazyčné zkratky 

FK  Foreign key 

PK  Primary key 

SQL SMS SQL Server Management Studio 

 

Použité pojmy 

Geostore V5   Systém pro správu geometrický dat uloţených v MS SQL  

Server 2005 

GSHTML   Aplikace k prezentaci digitálních dat v internetovém prostředí 

MIS CITYWARE  Informační systém pouţívaný na MMZ 

MS SQL Server 2005  Systém řízení báze dat 

PSPad    Textový editor 

Toad for SQL Server  Aplikace k správě tabulek v SŘBD 
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1. Úvod 

Vlastní problematika bezbariérových budov je řešena vyhláškou č. 369/2001 Sb. „O 

obecných technických poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou 

schopnosti pohybu a orientace“. Stanovuje oblasti staveb občanské vybavenosti, 

s příslušnými kategoriemi stavebních úprav a pomůcek, jimiţ by měly být tyto stavby 

povinně vybaveny. 

V současné době nejsou příslušné budovy splňující podmínky tohoto zákona 

jakýmkoliv způsobem evidovány. Taktéţ neexistuje vhodný digitální grafický podklad 

s vyznačením daných budov.  

Vhodné zpracování můţe nalézt přínos v oblasti pomoci této skupině lidí s různými 

handicapy. A nejen jim, protoţe i maminky s kočárky a starší osoby jsou zájmovou 

skupinou v rámci moţného vyuţití takového zpracování projektu. Výstup zpracování můţe 

mít dvě podoby: 

a) Digitální - prezentace v prostředí GIS produktů 

b) Tištěná – mapový výtisk 

 Protoţe digitální zpracování je vhodnějším způsobem z důvodu správy, údrţby a následné 

aktualizace je zvoleno toto zpracování. Výhodou je, ţe i z něj můţe být, následně po 

minimálních úpravách, vytvořena tištěná mapa. 

Z tohoto důvodu vznikl projekt bezbariérových budov, který je přístupný 

prostřednictvím internetových stránek. Je to modelový návrh, proto je moţné jej upravit do 

jiných systémů zobrazující data GIS. Data jsou uloţena v prostředí MS SQL Server 2005. 

Publikace budov je v grafickém prostředí aplikace GSHTML, která je vytvořena na 

základě Open Source aplikace MapServer. 

V textové části je popsán projekt, který je navrţen a zpracován pro výše uvedené 

databázové a grafické prostředí. 
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2. Cíl práce 

 

Hlavním úkolem bakalářské práce je zpracovat a vytvořit funkční projekt s vyuţitím 

zpracovaných dat CZP-ZK, který bude slouţit k lokalizaci bezbariérových budov na území 

Statutárního města Zlín. Přístupný bude na internetových stránkách SMZ, v sekci 

mapových sluţeb. Zpřístupněn bude jako samostatné téma, tzn. po spuštění budou 

k dispozici předem definované vrstvy a mapové podklady. Jedná se především o prakticky 

a technicky zaměřenou práci, která bude následně zdokumentována v textové části. 

V průběhu realizace tohoto projektu bude nutné dosáhnout dílčích cílů. Prvním je 

vytvoření optimálního datového modelu na základě vstupních dat zpracovaných 

v tabulkovém souboru Excel. Druhým cílem je lokalizace budov nad mapou. Třetím cílem 

je import dat do prostředí MS SQL Server 2005 a následné vizualizace s vyuţitím aplikace 

GSHTML.  

Součástí je i vytvoření dotazů pro zobrazení informací, fotografií a lokalizace budov. 

Je nutné zvládnout tuto část, protoţe z hlediska vyuţití projektu je nejpodstatnější. Má 

podávat informace o identifikačních údajích instituce a jejich kategorií bezbariérových a 

dalších pomůcek. Dále musí zvládnout lokalizaci budov na základě výběru. 

Významnou částí je zpracování textové dokumentace k řešenému projektu, jejíţ 

součástí budou i vybrané praktické ukázky a případně kompletní skripty dotazů. Zde budou 

zmíněny i problémy které vznikly a bylo nutné je vyřešit. Tyto problémy způsobilo 

prostředí MS SQL Server 2005, protoţe má jistá omezení, které se negativně projevily při 

zpracování dotazů.  
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3. Současný stav 

 

V současnosti má CZP-ZK zpracovaný seznam s bezbariérovými budovami na území 

SMZ. Tuto databázi budov uloţenou ve formátu XLS, vytvořilo v roce 2006 několik 

handicapovaných lidí (nejčastěji lidi s postiţením pohybového ústrojí a byly na invalidním 

vozíku). Vytvoření této databáze bylo časově náročné a v rámci zpracování projektu bylo 

maximálně vyuţito jiţ zpracovaných dat. 

Na internetových stránkách mají evidenci daných budov s identifikačními údaji a 

odkaz na zobrazení na mapě. Tento odkaz je však dosud neaktivní a tato funkcionalita, 

která je z hlediska dostupnosti těchto objektů této skupině lidí podstatná, není dostupná. 

Z tohoto důvodu následně vznikl projekt, který umoţní zobrazení daných objektů nad 

mapou. 

Mimo jiné je i problémem, ţe nemají k dispozici vhodné mapové podklady a i 

v případě zpracované lokalizace daných budov, je nemohou prezentovat. Z finančních 

důvodů je problematické pořízení jakýchkoliv mapových podkladů a dotace ze strany státu 

na tyto projekty nejsou.  

 

Město Pardubice má na svých internetových stránkách zpracovaný projekt 

Bezbariérové přechody ve městě. V rámci projektu jsou zpracovány přechody pro chodce 

s vyznačením výšky schodu do 2 cm a nad 2 cm, a ty které mají vodící linii pro nevidomé. 

Pro pohyb lidí s handicapem jsou znázorněny bezbariérové trasy, barevně rozlišené dle 

roku realizace. V projektu jsou označeny i upravené bezbariérové zastávky MHD, 

parkoviště s vyhrazenými místy a křiţovatky se zvukovým signálem. Dále jsou vyznačeny 

budovy, které mají v rámci informací stručnou charakteristiku bezbariérovosti. 

 

Pro Zlínský kraj zpracoval v roce 2006 jako téma Diplomové práce pan Bc. Janík 

Petr „Návrh a tvorba aplikace pro mapování bezbariérových tras“. Práce obsahuje návrh na 

jednoduchou symboliku barevného rozlišování křiţovatek, nájezdů, překáţek a 

bezbariérových tras, kdy barvy odpovídají významům barev na semaforu. Součástí je i 

návrh na jednoduchou editaci s vyuţitím JAVA appletu. V současné době však není na 

Zlínském kraji daný návrh realizován. 

Další podobné projekty jiţ nebyly nalezeny. 
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4. Analýza dat 

 

V tomto projektu je datový model stěţejní částí pro následné vyuţívání a další 

případné funkcionality. Jeho optimální navrţení zajistí i další moţné rozšíření a následnou 

aktualizaci. 

4.1 Analýza vstupních dat 

 

Z důvodu následné tvorby datového modelu bylo nutné provést analýzu vstupních 

dat. K dispozici byly dva soubory ve formátu XLS. Data institucí byla uloţena v jednom 

kompletním souboru s názvem Zlín2006_k_publikaci_web.xls. V rámci tohoto souboru 

byly zpracovány následující údaje: 

1. Identifikační – název, ulice, číslo popisné, obec a PSČ 

2. Kontaktní – kontaktní osoba, telefon, e-mail, internetové stránky a poznámka 

3. Identifikační kód kategorie institucí 

4. Bezbariérové kategorie 

 

Druhý soubor instituce pro pruvodceCZ.xls obsahoval číslovaný seznam kategorií 

jednotlivých institucí uvedený v řádcích. Ve sloupcích byly uvedeny bezbariérové 

kategorie a pomůcky. Instituce měly v buňce sloupce bezbariérové pomůcky zaškrtnuté, 

případně nezaškrtnuté pole checkboxu, tyto podmínky plnění v jednotlivých kategoriích 

jsou stanoveny v zákoně č. 369/2001 Sb.  

4.1.1 Kategorie institucí 

 

V tabulce 1 jsou uvedeny všechny kategorie, do kterých jsou přiřazeny ve vlastních 

datech konkrétní instituce. Číslování institucí bylo zachováno dle podkladů. V projektu 

jsou vyuţity jen některé kategorie, protoţe ne všechny se nacházejí na území města Zlína 

nebo není v dané kategorii instituce s bezbariérovými úpravami či pomůckami. 
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Tab. 1 Kategorie institucí 

Číslo Název kategorie  Číslo Název kategorie  

1 Budovy městských a obecních úřadů 27 Společenské sály 

2 Budovy vlád a soudů 28 Kluby, diskotéky 

3 Lékařské ordinace 29 Obřadní síně 

4 Polikliniky 30 Historické památky 

5 Lékárny 31 Galerie, výstavní síně 

6 Nemocnice 32 Církevní stavby 

7 Lázně 33 Tělocvičny 

8 Sanatoria 34 Sportovní stadióny 

9 Zařízení sociální péče 35 Sportovní haly 

10 Prodejny 36 Kryté bazény, plovárny 

11 Obchodní střediska 37 Rekreační střediska 

12 Restaurace a kavárny 38 Mateřské školy, jesle 

13 Hotely, motely, ubytovny 39 Základní školy 

14 Provozovny služeb 40 Střední školy 

15 Střediska služeb 41 Vysoké školy 

16 Opravny a servisy 42 Učňovské školy 

17 Banky, spořitelny, pojišťovny 43 Soukromé školy 

18 Cestovní kanceláře 44 Studentské koleje, internáty 

19 Pošty, telekomunikace 45 Nádraží 

20 Sdělovací prostředky 46 Letiště 

21 Občanská sdružení, nadace 47 Přístaviště 

22 Domy vědy a kultury 48 Autokempingy 

23 Knihovny 49 WC – na odpočívadlech 

24 Muzea 50 Nadchody, podchody 

25 Divadla 51 Parking 

26 Kina 52 Čerpací stanice 

 

4.1.2 Bezbariérová kritéria 

 

Splnění jednotlivých bezbariérových kritérií je důleţitou informací v rámci projektu. 

A první kritérium bylo následně důleţité při tvorbě symbolů. V tabulce 2 jsou kritéria a 

pomůcky. 

 

Tab. 2 Bezbariérové kritéria 

Číslo Kritérium 

1 Vstup do objektu bez schodů nebo rampou 

2 Přístupnost vyhrazených míst pro veřejnost 

3 Výtahy o dostatečném půdorysu 

4 Přístupnost všech oddělení – dveře 80 cm 

5 Úprava WC – madla a prostor pro vozík 

6 Úprava umýváren 

7 Úprava telefonních automatů 

8 Úprava určených prodejních pultů 

9 Úprava určených veřejných přepážek 

10 Úprava určených pokladen 

11 Vyhrazená místa pro vozíky 

12 Úpravy ubytovacích buněk, alespoň 5 % 
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Číslo Kritérium 

13 Místa pro parkování vozidel invalidů 

14 Úpravy pro nástup do dopravního prostředku 

15 Úpravy podlah proti uklouznutí s berlí 

16 Informační a orientační tabule se symboly 

17 Zvuková a/nebo světelná signalizace 

18 Zesilovací zařízení pro nedoslýchavé 

19 Čtecí zařízení pro slabozraké 

 

4.1.3 Data institucí 

 

Vlastní data institucí obsahují konkrétní údaje o názvu, adrese, kontaktní osobě a 

další kontaktní moţnosti. V datu je uveden údaj o aktualizaci záznamu dané instituce. 

Poznámka většinou obsahuje údaje o otvírací době, upřesňující informace a podobně. 

5. Datový model 

 

Tato část práce je z hlediska funkcionality projektu nejdůleţitější. Je proto nutné jej 

navrhnout co nejlépe s ohledem na pozdější tvorbu dotazů a vlastní aktualizaci dat. Na 

základě analýzy vyplynulo, ţe datový model bude mít jednu hlavní datovou tabulku,  

tabulky zajišťující vazby a číselníkové tabulky. Návrh proběhl v aplikaci CASE Studio 2 

CZ. Následně pak byl proveden export zakládacího skriptu SQL celého navrţeného 

modelu. 

5.1 Návrh datového modelu 

 

Při zaloţení nového modelu je nutné zvolit cílovou databázi. V nabídce je široké 

mnoţství od bezplatných aţ po komerční databáze. Na výběr jsou následující příklady: 

Acces 2000, Firebird, Informix, MS SQL 2005, mySQL 5, Oracle 10g, PostgreSQL 8.1, 

Sybase ASE 15 a další. Protoţe na MMZ je SŘBD MS SQL Server 2005 byl zvolena právě 

tato cílová databáze. Navrţená databáze byla pouze pro vlastní atributová data. Neobsahuje 

tabulku pro uloţení grafických symbolů. Ta byla následně vytvořena aţ po lokalizaci 

institucí nad mapou a je popsána aţ v článku 9.2 Import dat, bod 9.2.2 Grafické symboly.  
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V tabulce 3 je přehled vytvořených databázových tabulek včetně popisu. 

 

Tab. 3 Přehled tabulek 

Název tabulky Název tabulky ve skriptu Popis 

Instituce bb_dat_instituce Hlavní datová tabulka 

Telefonní kontakt bb_dat_inst_tlf Datová tabulka 

Kritéria kategorií institucí daná zákonem bb_dat_krit_kat_inst_zakon Tabulka zajišťující vazbu 

Kritérií institucí skutečnost bb_dat_krit_inst_realita Tabulka zajišťující vazbu 

Dokumenty institucí bb_dat_inst_dok Tabulka zajišťující vazbu 

Typy dokumentů bb_cis_typ_dok Číselníková tabulka 

Kategorie institucí bb_cis_inst_kategorie Číselníková tabulka 

Bezbariérová kritéria bb_cis_kategorie Číselníková tabulka 

 

Kompletní přehled modelu včetně vytvořených vazeb je k dispozici v Příloze č. 1. 

Součástí je i přehledný grafický export kde jsou viditelné vazby mezi jednotlivými 

tabulkami.  

V rámci kaţdé tabulky existuje vţdy sloupec, který plní funkci primárního klíče 

(PK), tento klíč je vţdy unikátní. Dále můţe obsahovat i sloupec s cizím klíčem (FK), 

který pak vytváří spojení (odkaz) s datově shodným sloupcem v druhé tabulce. Sloupce PK 

a FK musí být vţdy vyplněné. Ostatní sloupce mohou a nemusí být vyplněné, plní funkci 

pro uloţení dat. 

Relace mezi tabulkami můţe být – 1:1, 1:N a M:N.  

Relace 1:1 

Znamená, ţe jednomu záznamu v jedné tabulce odpovídá jeden záznam v druhé 

tabulce. V praxi se často nevyuţívá, protoţe je pak vhodnější tyto záznamy uvést v jedné 

tabulce. 

Relace 1:N 

Nejčastěji pouţívaná relace, kdy jednomu záznamu v tabulce odpovídá v druhé 

tabulce více záznamů. 

Relace M:N 

Relace je méně vyuţívána, kdy více záznamu v jedné tabulce odpovídá v druhé 

tabulce také více záznamů. Pak je však nutné pouţít tzv. spojovací tabulky a ta vlastně 

vznikne spojením dvou primárních klíčů z příslušných tabulek. 
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5.1.1 Hlavní datová tabulka „Instituce“ 

 

Tabulka obsahuje celkem 15 sloupců. Z toho dva jsou klíčové. Obsahuje vlastní 

informace jako název instituce, její adresa, kontaktní údaje, datum a poznámka.  

 

 

Obr. č. 1 Tabulka "Instituce" 

Popis sloupců: 

1. id_instituce – plní funkci primárního klíče, který musí být vyplněný a je unikátní. 

Obsahuje číselné kódy jednotlivých institucí. 

2. id_kategorie – funkce cizího klíče s podmínkou vyplnění. Obsahuje číselné kódy 

kategorií institucí. 

3. id_trasa – je určený pro případné rozšíření projektu o bezbariérové trasy. 

V případě takového rozšíření, lze přiřadit číselný kód, který bude odpovídat 

konkrétní trase. Výsledkem pak bude moţnost, zobrazit trasu, na které se tato 

instituce nachází. 

4. nazev – má podmínku vyplnění, protoţe jinak ztrácí logiku vyplněný ostatních 

údajů. Zde jsou zadány konkrétní názvy institucí. 

5. adresa_obec – název obce. 

6. adresa_cast_obce – název části obce, katastrální území. 
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7. adresa_ulice – název ulice. 

8. adresa_psc – poštovní směrovací číslo. 

9. adresa_cp – číslo popisné. 

10. kontakt_osoba – zadané kontaktní osoby, přímo uvedením konkrétního jména 

nebo jménem vykonávané funkce. 

11. kontakt_telefon – telefonní čísla institucí. 

12. kontakt_email – elektronická poštovní adresa. 

13. kontakt_web – URL adresa internetové stránky. 

14. datum – datum pořízení nebo aktualizace údajů. 

15. poznamka – poznámky, např. otvírací doba, upřesňující údaje. 

5.1.2 Datová tabulka „Telefonní kontakt“ 

 

Tabulku tvoří tři sloupce, jeden má funkci cizího klíče a dva jsou určeny k ukládání 

telefonních čísel podle typu. 

 

 

Obr. č. 2 Tabulka "Telefonní kontakt" 

Popis sloupců: 

1. id_instituce – plní funkci cizího klíče, z tabulky „bb_dat_instituce“. Obsahuje 

číselné kódy příslušných kritérií. 

2. tlf_pevna – uloţení telefonních čísel na pevnou linku. 

3. tlf_mobil – uloţení telefonních čísel na mobilní kontakt. 
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5.1.3 Tabulka zajišťující vazbu „Kritéria institucí skutečnost“ 

 

Je tvořená třemi sloupci, z nichţ dva mají funkci cizího klíče a třetí slouţí k uloţení 

hodnoty, zda plní nebo neplní příslušné kritérium bezbariérovosti. 

 

 

Obr. č. 3 Tabulka "Kritéria institucí skutečnost" 

Popis sloupců: 

4. id_kriterium – plní funkci cizího klíče, z tabulky „bb_cis_kriterium“. Obsahuje 

číselné kódy příslušných kritérií. 

5. id_instituce – plní funkci cizího klíče, z tabulky „bb_dat_instituce“. Obsahuje 

číselný kód daných institucí uloţených v tabulce. 

6. hodnota – zde jsou uvedeny hodnoty, zda splňuje či nesplňuje dané kritérium. 

Jedná se o bitový typ sloupce, který má uvedeny pouze dvě hodnoty – TRUE a 

FALSE. Hodnota TRUE vyjadřuje kladné hodnocení ANO, hodnota FALSE 

vyjadřuje záporné hodnocení NE. 

 

5.1.4 Tabulka zajišťující vazbu „Kritéria kategorií institucí 
daná zákonem“ 

 

Tabulka je zde za účelem ne konkrétní vazby, ale za účelem případné kontroly zda 

kritéria institucí, které má ve skutečnosti jsou v souladu s tím, co přikazuje zákon. Protoţe 

však předmětem této práce není hodnotit, zda uvedené instituce v hlavní tabulce mají 

poţadovaná kritéria, není v současnosti v následujícím zpracování jakkoli vyuţita. Mimo 

jiné je důleţité i to, kdy byla daná budova kolaudována a kdy vešel v platnost daný zákon. 
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Navíc většinou existují i určité výjimky a takovéto hodnocení je tématem na jinou práci. 

Přesto však v případě informativního zájmu, by bylo moţné provést dotaz na kontrolu 

plnění kritérií z tabulky Kritéria institucí skutečnost proti této tabulce.  

Tabulku tvoří opět tři sloupce, dva jsou importovány a třetí je bitová hodnota 

povinného plnění kritérií. 

 

 

Obr. č. 4 Tabulka "Kritéria kategorií institucí daná zákonem" 

Popis sloupců: 

1. id_kriterium – plní funkci cizího klíče, z tabulky „bb_cis_kriterium“. Obsahuje 

číselné kódy bezbariérových kritérií. 

2. id_kategorie – plní funkci cizího klíče, z tabulky „bb_cis_inst_kategorie“. 

Obsahuje číselné kódy kategorií institucí. 

3. hodnota – zde jsou uloţeny hodnoty plnění daných kritérií dle zákona. Tzn. 

v případě, ţe má mít kladné hodnocení daného kritéria, musí mít hodnotu TRUE, 

v případě, ţe nemusí určitá kritéria, pak má hodnotu FALSE. 

5.1.5 Tabulka zajišťující vazbu „Dokumenty institucí“ 

 

Tabulka je určena pro uloţení dostupných dokumentů k jednotlivým institucím. 

Z hlediska přehlednosti projektu, zatím obsahuje fotografie vybraných institucí. Je však 

moţné přidat textové dokumenty, krátké videa a podobně, ale nejvýstiţnější je fotografie 

budovy s bezbariérovým vstupem. 

Tvoří ji pět sloupců, jeden s funkcí primárního klíče, dva jsou cizí klíče a dva pro 

vlastní název dokumentu včetně jeho popisu. 
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Obr. č. 5 Tabulka "Dokumenty institucí" 

Popis sloupců: 

1. id_dokument – sloupec s primárním klíčem pro uloţení jednoznačného 

identifikátoru dokumentu. 

2. id_typ_dokument – sloupec s cizím klíčem z tabulky „bb_cis_typ_dok“. 

Obsahuje uloţené číselné kódy typu dokumentu. 

3. id_instituce – sloupec s cizím klíčem z tabulky „bb_dat_instituce“. Obsahuje 

číselné kódy jednotlivých institucí. 

4. nazev – je určen k uloţení přesného názvu dokumentu. 

5. popis – je určen k popisu daného dokumentu. 

5.1.6 Číselníková tabulka „Typy dokumentů“ 

 

Číselníková tabulka je určena k ukládání typu dokumentů. Tvoří ji tři sloupce, jeden 

s primárním klíčem a dva pro název a popis typu dokumentu. 

 

 

Obr. č. 6 Tabulka "Typy dokumentů" 
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Popis sloupců: 

1. id_typ_dokument – má vlastní primární klíč a obsahuje jednoznačný identifikátor 

typu dokumentu. 

2. nazev – stručný název typu dokumentu. 

3. popis – popis typu dokumentu. 

5.1.7 Číselníková tabulka „Kategorie institucí“ 

 

Definice tabulky jiţ byla zřejmá při analýze dat, protoţe v ní jsou uloţeny kategorie 

institucí, které stanovuje zákon. Kategorií je celkem 52 a jsou uvedeny v tabulce 1 

Kategorie institucí v bodě 4.1.1 (str. 5). 

Je tvořena dvěma sloupci, jeden je s primárním klíčem a druhý obsahuje názvy 

daných kategorií. 

 

 

Obr. č. 7 Tabulka "Kategorie institucí" 

Popis sloupců: 

1. id_kategorie – má primární klíč a obsahuje číselné kódy kategorie. 

2. nazev – název kategorie. 

5.1.8 Číselníková tabulka „Bezbariérová kritéria“ 

 

Definice tabulky byla opět známa jiţ po analýze dat, včetně jejího obsahu. Má 

celkem 19 kategorií, které opět byly definovány zákonem. 

Je tvořená dvěma sloupci, jeden s primárním klíčem a druhý je určen pro názvy 

kategorií. 
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Obr. č. 8 Tabulka "Bezbariérová kritéria" 

Popis sloupců: 

1. id_kriterium – má primární klíč a obsahuje číselné kódy bezbariérových kritérií. 

2. nazev – název kritéria. 

 

5.2 Export datového modelu 

 

Po zpracování návrhu datového modelu byla provedena vizuální kontrola úplnosti 

tabulek, správných názvů, vazby mezi tabulkami, názvy jednotlivých sloupců a správné 

nastavení primárních a cizích klíčů. 

Po kontrole byl vygenerován SQL skript, kde na obrázku č. 9 jsou vidět zaškrtnuté 

volby pro nastavení generování skriptu. 
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Obr. č. 9 Nastavení generování skriptu SQL 

Kompletní vygenerovaný zakládací skript Script_mssql2005_1.sql databáze pro 

datový model bezbariérových budov je v Příloze č. 2. 
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6. Datový model v SŘBD 

Následným krokem po vygenerování zakládacího skriptu databáze je jeho otevření a 

spuštění v prostředí SŘBD. Z důvodu, ţe se jedná o rozsáhlejší projekt obsahující více 

databázových tabulek s jistými vazbami, je vhodnější jej nejdříve spustit v testovacím 

provozu, respektive v prostředí testovacího serveru. Je to z bezpečnostních důvodů, 

protoţe po zaloţení tabulek je nutné provést import dat a v případě, ţe by existovala chyba, 

která nebyla zjištěna při kontrole, mohlo by dojít k neočekávané chybě při importu a 

následnému výpadku hlavního serveru MMZ. Tento postup má výhody v moţnosti 

bezpečné práce s daty, jejich testování, editování, mazání a podobně. Speciálně zaloţená 

databáze pro import skriptu má další výhody v moţnosti kdykoliv provést zrušení, 

odpojení a následné opětovné připojení, vţdy kdy dojde k nevratným změnám při testování 

importovaných dat bezbariérových budov, které nejsou ţádoucí. 

Po dokončení importu dat, jeho kontrole, provedení dalšího testování na vyhledání 

dat dle zadaných podmínek je moţné spustit skript v provozní databázi na hlavním serveru 

a provést kopírování dat z testovací DB do vytvořených tabulek.  

Testovací server i hlavní server mají stejný SŘBD – MS SQL Server 2005. 

6.1 Prostředí MS SQL Server 2005 

 

Na MMZ vyuţívají jako SŘBD software MS SQL Server 2005. Jedná se o produkt 

společnosti Microsoft. Součástí instalace jsou i aplikace pro analýzu, konfigurační nástroje, 

nástroje pro nastavení a optimalizaci výkonu a pro správu databází.  

Pro správu databází slouţí aplikace SQL Server Management Studio. Funkcionalita 

této aplikace je velmi rozsáhlá, a proto zde jsou popsány jen ty funkcionality, které přímo 

souvisí s projektem. Nabízí moţnost zaloţení nové databáze, připojení jiţ existující 

databáze, odpojení databáze a další. Dále správu vytvořených tabulek, jejich modifikaci, 

např. změna typu sloupce, přidání či odebrání sloupce atd. Pak je to vlastní vkládání, 

editace a mazání dat přímo v zobrazené tabulce. Data je také moţné importovat z tabulek 

v jiné databázi nebo uloţené v jiném zdroji, např. MS Access, Excel atd. 

Součástí je i modul Query analyzer, ve kterém se provádí dotazy nad tabulkami. Data 

je moţné zobrazovat podle zadaných podmínek a kritérií, zobrazit sloupce z více tabulek. 
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Tento modul byl později vyuţit při tvorbě a testování dotazů pro zobrazení dat a lokalizaci 

budov. 

6.2 Testovací databáze 

 

Na testovacím serveru byla vytvořena v SQL SMS nová databáze s názvem 

bezbariery. Parametry pro zaloţení byla ponechána v originálním nastavení. Následně je 

přenesen do okna spuštěné apliakce vygenerovaný skript Script_mssql2005_1.sql. Protoţe 

přípona skriptu je *.sql automaticky se spustí okno query analyzeru a nabídne moţnost 

vybrat si databázi, na které má být spuštěn. Zvolena je DB bezbariery, po té je spuštěn a 

zaloţení proběhlo v pořádku. Nyní jsou vytvořeny tabulky uvedené v Tab. 3 Přehled 

tabulek. 

6.3 Hlavní databáze 

 

Protoţe zakládací skript Script_mssql2005_1.sql proběhnul bez chyb, byl stejný krok 

proveden na hlavním serveru, kde je nainstalován MIS CITYWARE. Skript byl spuštěn 

v databázi cityware. 

Pro pozdější import grafických symbolů, byly zaloţeny další dvě tabulky. Tabulka 

pro symboly se jmenuje bb_dat_instituce_gs, druhá tabulka se jmenuje 

bb_dat_instituce_gs_tx a slouţí pro uloţení čísel symbolů. 

7. Databáze bezbariérových budov 

 

Po analýze získaných dat a vytvoření datového modelu, bylo nutné provést přípravu 

dat pro import do předem vytvořených tabulek. Jejich stav odpovídal zpracování pouze do 

tabulkové aplikace Excel. Další vhodným krokem byla aktualizace dat bezbariérových 

institucí. Data byla vytvořena v roce 2006 a od té doby nebyla aktualizována.  
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7.1 Aktualizace dat 

 

Předmětem aktualizace byly především budovy SMZ (detašovaná pracoviště, 

úřadovny místních částí). Od doby vzniku dat došlo k určitým změnám v rámci rozmístění 

sluţeb SMZ, některé budovy jiţ nebyly vyuţívány a naopak některé nově přibyly.  

K aktualizaci bezbariérových kritérií ve všech budovách a úřadovnách SMZ byl 

pouţit dotazník, který byl získán od CZP-ZK. Jeho struktura je v Příloze č. 3. Aktualizace 

budov byla provedena vlastními silami. Aktualizace úřadoven proběhla formou zaslání 

dotazníku vedoucím úřadoven.  

Výsledkem bylo, ţe do seznamu byly přidány budovy úřadoven, které splnili aspoň 

jedno z 19 kritérií poţadovaných zákonem a jedna nová budova SMZ. Naopak jedna 

budova SMZ změnila majitele, ale v rámci seznamu zůstala zachována.  

Další budovy, které byly nově zařazeny do seznamu, jsou dvě budovy Policie ČR a 

Okresní soud. Tyto instituce jsou z hlediska tohoto projektu také významné, a proto 

vlastními silami bylo provedeno šetření v terénu, aby následně byly přidány do projektu 

bezbariérových budov. 

Tímto způsobem byly aktualizovány zájmové instituce včetně jejich názvů, kontaktů 

a bezbariérových kritérií. Z časových a jiných důvodů však nebylo moţné provést tuto 

kompletní aktualizaci i pro ostatní instituce uvedené v seznamu. 

U ostatních institucí byla provedena kontrola a aktualizace názvů v souvislosti 

s jejich lokalizací nad mapou. 

7.2 Fotografie budov 

 

Pro lepší vyuţití projektu, byly pořízeny fotografie vybraných budov, které tak 

mohou napovědět o přístupu k budově. U některých budov, např. MMZ bylo pořízeno více 

fotografií (zpravidla 4), protoţe v tomto případě jsou součástí obvodových zdí symboly 

ukazující směr k bezbariérovému vstupu. Následně pak v aplikaci Photofiltre byly tyto 

čtyři fotografie poskládány do jediné a ta dostala číselné označení dle čísla instituce v 

seznamu. Z těchto fotografií byly pak vytvořeny nové ve zmenšeném rozlišení, které jsou 

určeny k prvnímu zobrazení náhledu na fotografii instituce. 
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8. Lokalizace bezbariérových budov 

 

Po předcházející analýze dat, vytvoření datového modelu, zaloţení databázových 

tabulek a aktualizaci vybraných dat, byla následující etapa lokalizace budov nad mapovými 

podklady. Tato etapa současně i aktualizovala instituce v rozsahu jejich názvu nebo 

existence. Pět institucí jiţ neexistovalo a tak byly ze seznamu vymazány. 

Lokalizované budovy byly označeny příslušnými symboly, které byly vytvořeny 

v aplikaci Microstation SE. 

8.1 Symboly pro označení budov 

 

Při analýze dat bylo zjištěno, ţe přibliţně 10% institucí v seznamu nemá splněno 

první bezbariérové kritérium a to Vstup do objektu bez schodů nebo rampou. Protoţe je to 

z hlediska projektu bezbariérových budov podstatná informace, byly vytvořeny dva 

symboly. Jeden označuje budovy, které splňují toto kritérium, a druhý označuje budovy, 

které nesplňují první kritérium, avšak mají jiné bezbariérové pomůcky nebo úpravy. 

 

Obr. č. 10 Znak 1 

 

 

 

Obr. č. 11 Znak 2 
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Znak 1 na obrázku č. 10 je určen pro budovy, které splňují kritérium vstupu do 

objektu bez schodů nebo rampou. Znak 2 na obrázku č. 11 je určen pro budovy, které toto 

kritérium nesplňují. 

Oba znaky byly vytvořeny v aplikaci Microstation SE. Tato aplikace je určena pro 

zpracování a tvorbu geografických i grafických dat. 

Podkladové pole je vyplněný polygon ve tvaru čtverce s bílou barvou. Kresba je 

liniová v barvě tmavě šedé. 

Pro následnou práci při lokalizaci byly z daných kreseb vytvořeny buňky, jednotlivě 

označeny názvem a uloţeny do nově vytvořené knihovny buněk s názvem bezbariery.cell. 

Výhodou je, ţe následně lze po připojení knihovny buněk do výkresu zadat pouze název 

buňky a je moţné ji vloţit do výkresu jako celek. 

8.2 Kontextové menu 

 

Další pomůckou pro práci při lokalizaci bylo vytvoření kontextového menu, které se 

spouští v příkazovém řádku v Microstationu. Menu bylo vytvořeno v aplikaci PSPad, po té 

uloţeno s názvem bezbariery.sbm do příslušného adresáře aplikace Microstation, kde se 

ukládají tyto soubory. Lze v něm nastavit na jednotlivé poloţky např. kreslení lomených 

čar s předem definovanými parametry – vrstva, barva, tloušťka. Také přiřazení buněk 

uloţených v knihovně buněk, moţnost zadávání textu a jiné moţnosti, vše záleţí na 

poţadavcích při tvorbě tohoto menu. 

Aktivování nastavených funkcionalit je klasické kliknutí na příslušnou poloţku 

v menu. 
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Obr. č. 12 Kontextové menu Bezbariery 

 

Na obrázku č. 12 je vytvořené menu, které tvoří dva sloupce, levý je jako hlavní 

menu a pravý je podmenu. V pravém sloupci jsou následující poloţky: 

a) Bezbariéra ANO – zde je připojena buňka v podobě znaku na obr. 10 (str. 19) 

b) Bezbariéra NE – zde je připojena buňky v podobě znaku na obr. 11 (str. 19) 

c) Číslo budovy – nastavení zadávání v podobě textu číselného označení instituce 

 

V levém sloupci je hlavní poloţka Bezbariéry a nastavení odpovídajících uhlů pro 

případné následné natáčení. 

Spouštění menu se provádí následujícím příkazem: 

am=bezbariery,sbm 

8.3 Lokalizace budov 

 

K označení lokalizovaných budov byl zaloţen samostatný výkres ve formátu DGN  

aplikace Microstation. 

Jako podkladová mapa byla vyuţita DTMMZ připojená v podobě referenčního 

výkresu, dále samostatný výkres názvů ulic a samostatný výkres čísel popisných. 

Lokalizace proběhla s vyuţitím dat Registru nemovitostí. Následně byla současně 

prováděna vizuální kontrola v prostředí internetové sluţby Mapy.cz, kde jsou k dispozici i 

označení restaurací, barů, hotelů apod. Tímto krokem byla zajištěna aktualizace názvů 
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institucí případně jejich existence, které nebyly kompletně aktualizovány v rámci šetření 

vlastními silami. Zjištěné změny byly zaznamenávány do seznamu institucí. 

Jednotlivé budovy byly označovány příslušnými symboly, současně bylo do pravého 

horního rohu přidáno jejich číslo, které měli přidělené v seznamu. Číslo bylo zadáváno 

z důvodu následného importu do tabulky a následné vazby grafických symbolů na popisná 

data. Bez něj by bylo nutné provést ruční očíslování symbolů, coţ by prodlouţilo čas nutný 

k zpracování této etapy. Ukázka je na obrázku č. 13. 

 

 

Obr. č. 13 Symbol s číselným označením 

 

Tímto způsobem byl zpracován celý seznam institucí a výsledný celkový počet 

zpracovaných institucí je 178. 

9. Příprava a import dat 

 

Po dokončení předcházející etapy jiţ bylo moţné provést import textových dat 

institucí a import grafických symbolů označujících lokalizované budovy. Avšak do 

zaloţených tabulek v DB bezbariery nelze importovat data ve stávající podobě 

v souborech Excel. Zdrojové soubory neodpovídají jednotlivým tabulkám, v názvech 

sloupců je diakritika. Proto je nutné je upravit do podoby odpovídající poţadavkům SŘBD. 

Z důvodu, ţe úroveň SQL Server 2005 na MMZ neumoţňuje přímý import dat 

z formátu XLS, je nutné provést nejdříve import do formátu MDB a následně pak teprve 

import do připravených tabulek. 
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9.1 Příprava dat 

 

9.1.1 Data institucí 

 

Ze zdrojového souboru Zlín2006_k_publikaci_web.xls byl vytvořen nový soubor 

BB_instituce.xls. Názvy sloupců byly přejmenovány tak aby odpovídaly názvům v tabulce 

uvedené v bodě 5.1.1 Hlavní datová tabulka „Instituce“ (str. 8).  

Následně byl takto upravený soubor v Excelu importován do zaloţené databáze 

v MS Access BB_instituce.mdb. Tato databáze obsahuje tabulku s názvem 

bb_dat_instituce. 

 

 

Obr. č. 14 Tabulka bb_dat_instituce v databázi MS Access 

Nyní jsou data institucí připravena k importu do MS SQL Server 2005. 

 

9.1.2 Telefonní kontakty 

 

K vytvoření souboru pro import telefonních kontaktů, byl pouţit opět soubor 

Zlín2006_k_publikaci_web.xls. Původní jeden sloupec, který obsahoval telefonní čísla na 

pevnou linku nebo mobil, případně obě čísla, byl v novém souboru BB_dat_inst_tlf.xls 

roztříděn do dvou sloupců. 
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Obr. č. 15 Telefonní kontakt - zdrojová data 

 

Po roztřídění byl soubor importován do MS Access. 

 

 

Obr. č. 16 Upravená tabulka telefonních kontaktů v MS Access 
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9.1.3 Bezbariérová kritéria realita 

 

Příprava těchto dat byla z časového hlediska náročnější. Informace o bezbariérových 

kritérií byla v souboru Zlín2006_k_publikaci_web.xls uvedena na řádku příslušné 

instituce v daném sloupci s hodnotami 1 nebo 0, případně prázdná buňka, tzn. ţe dané 

kritérium není hodnoceno. Na obrázku č. 17 je ukázka vstupních dat. 

 

 

Obr. č. 17 Bezbariérová kritéria - zdrojová data 

 

Bylo nutné zaloţit nový soubor v Excelu s názvem BB_instituce_realita.xls kde byly 

definovány tři sloupce id_kriterium, id_instituce, hodnota. Na základě zdrojových dat byla 

vkládána nejdříve číselníková hodnota kritéria (viz. Tabulka č. 2, str. 5) od čísla jedna a 

níţ, po té byly vloţeny číselníkové hodnoty příslušných institucí a k nim odpovídající 

hodnota 1 nebo 0. 

Po zpracování všech hodnot institucí, byla opět vytvořena nová databáze v MS Acces 

a do ní importována upravená data. 
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Obr. č. 18 Upravená tabulka kritérií realita v MS Access 

 

9.1.4 Bezbariérová kritéria dle zákona 

 

Zdrojová data byla v jiném souboru neţ u předcházejících dvou bodů. V souboru 

instituce pro pruvodceCZ.xls, na obrázku 19 je ukázka ze souboru. 
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Obr. č. 19 Tabulka kritérií dle zákona 

 

Data byla vkládána do nového souboru BB_instituce_b_zak.xls, který obsahoval tři 

sloupce id_kriterium, id_kategorie, hodnota. Následně pak byl proveden import dat do 

databáze MS Access. 

 

Obr. č. 20 Tabulka kritérií dle zákona v MS Access 
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9.2 Import dat 

 

Data byla jiţ připravená k vlastnímu importu do patřičných tabulek. Data institucí a 

grafické symboly byly importovány rozdílným způsobem do MS SQL Server 2005. A to 

v prvním případě z MS Access a v druhém případě z Microstation SE s vyuţitím nádstavby 

Geostore V5. 

9.2.1 Instituce 

 

Na testovacím serveru byl v aplikaci SQL SMS proveden postupný import dat 

jednotlivých databází z MS Access do databáze bezbariery. K importu slouţí nabídka 

Tasks (úkoly), kde je následně vybrán úkol Import Data. Nejdříve je vybrán zdroj dat, 

v tomto případě jeden soubor MS Access, dále je vybrán cíl dat, zde DB bezbariery. 

Následně je proveden import dat do příslušné tabulky, tímto způsobem jsou importovány i 

ostatní připravená data. 

Číselníková data bezbariérových kritérií, kategorie institucí a typ dokumentů jsou 

přímo vkládána v SQL SMS. 

Kontrola je provedena vizuálně srovnáním připravených dat a dat importovaných. 

Další kontrolou je zadání selektivních dotazů. 

Kontrolovaná data jsou v pořádku a je moţné provést jejich export do prázdných 

tabulek v databázi cityware na hlavním serveru. Před vlastním exportem je nutné v DB 

cityware provést u tabulek bb_dat_instituce, bb_cis_typ_dok, bb_dat_inst_dok, 

bb_cis_inst_kategorie, bb_cis_kategorie v modifikaci tabulky, příslušného sloupce, 

v poloţce Identity Specification – Is identity dočasné zrušení, tj. aktivovat poloţku No. 

Jmenované tabulky měly při zakládání nastavenou identitu, v Příloze č. 2 v zakládacím 

skriptu lze u příslušných sloupců najít výraz „Identity (1,1)“, který právě tuto funkcionalitu 

aktivuje.  

Aktivní nastavení Yes, při vkládání dat přímo v tabulce zajišťuje automatické 

vloţení číselného kódu a nepovolí tak jakoukoliv editaci příslušného sloupce. Současně 

s tím však, nelze do tohoto sloupce kopírovat jiţ existující číselné kódy z jiné tabulky. 

Na obrázku 21 je názorná ukázka vypnuté Identity u tabulky bb_cis_inst_kategorie. 
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Obr. č. 21 Ukázka vypnutí Identity 

 

Po té je proveden export, opět přes nabídku Tasks, tentokrát však je vyuţit úkol 

Export Data. Je zvolena zdrojová databáze bezbariery a cílová databáze na hlavním serveru 

cityware.  Následně po dokončení exportu je opět aktivována funkcionalita Identity 

Specification na hodnotu Yes. 

9.2.2 Grafické symboly 

 

Grafické symboly byly importovány přímo z výkresu aplikace Microstation. Neţ 

byly importovány, byl proveden rozklad jednotlivých buněk (symbolů) na původní kresbu. 

A to z důvodu, ţe aplikace, v které je prováděna prezentace na internetové stránce města 

neumoţňuje prezentovat buňky. Lze je prezentovat pouze jako body, nikoliv jako kresbu. 

K importu symbolů byla spuštěna nádstavba Geostore V5. Je to produkt společnosti 

Geovap, spol. s r.o. Systém pracuje pouze v prostředí Microstationu, nikoliv samostatně. Je 

určen k importu grafických dat do SŘBD. Ukládání geometrických atributů probíhá 

automaticky bez zásahu uţivatele, je přímo implementováno v systému. Ostatní atributy 

mohou být zadány v rámci nastavení importovaných dat.  

Tabulka pro ukládání grafických symbolů bb_dat_instituce_gs je zobrazena na 

následujícím obrázku. 
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Obr. č. 22 Tabulka bb_dat_instituce_gs 

Popis sloupců: 

1. ID – plní funkci primárního klíče, který musí být vyplněný a je unikátní. 

Obsahuje číselné kódy jednotlivých importovaných prvků z výkresu. 

2. XMIN, XMAX, YMIN, YMAX – souřadnice obdélníku kolem prvku (extent). 

3. SES_ID, SES_H – systémové sloupce. 

4. SPAT_KEY – systémový sloupec (prostorový klíč). 

5. RC – sloupec pro vkládání uţivatelských atributů 

6. BIRTH_DATE, HST_DATE – ukládání data vzniku a data uloţení do historie. 

7. TYP_GEOM – číselný kód prvku. 

8. L_PARAM – délka prvku. 

9. A_PARAM – plocha prvku. 

10. STYL – popis pouţitého stylu. 

11. GEOM – binární data představující grafické prvky. 

12. CISLO – uţivatelský sloupec pro ukládání pomocných číselných hodnot. 

13. ID_INSTITUCE – uţivatelský sloupec pro uloţení číselných kódů institucí. 
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14. POZNAMKA – uţivatelský sloupec pro uloţení případných poznámek. 

Sloupce 1 – 4 a 6 – 11 jsou systémové. 

 

Přihlášení do systému proběhlo k databázi cityware. Import probíhal ve třech 

etapách.  

V první etapě byly ve výkrese vybrány hromadně všechny polygony symbolů. 

Tabulka byla nastavena na bb_dat_instituce_gs a atributy rc=‘1‘. 

 

 

Obr. č. 23 Ukázka nastavení importu polygonů 

 

V druhé etapě byly vybrány všechny linie ve výkrese a nastaveny měly stejnou 

tabulku jako polygony, ale jinou hodnotu atributu rc=‘2‘. 

V třetí etapě byla vybrána všechna čísla označující instituce a nastavenou tabulku 

měla bb_dat_instituce_gs_tx a atribut id_instituce=‘$T‘. Proměnná v uvozovkách zajistí, 

ţe do sloupce id_instituce bude vloţena číselná hodnota textu. 
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Obr. č. 24 Ukázka nastavení importu čísel institucí 

 

Po nastavení atributů všem prvkům ve výkrese, byly prvky hromadně importovány 

do odpovídajících tabulek. 

 

Aby bylo moţné prezentovat symboly institucí v prostředí internetu včetně jejich 

lokalizace, je nutné jim přiřadit číslo příslušné instituce. K tomu bude vyuţita právě 

tabulka s čísly institucí, která byla importována z výkresu. 

Do nového výkresu jsou naimportovány polygony s atributem jejich ID z tabulky 

bb_dat_instituce_gs. Pak jsou importována čísla institucí z tabulky bb_dat_instituce_gs_tx. 

S vyuţitím funkcionality Geostoru V5,  identifikování značek podle ploch, je provedena 

tak, ţe do sloupce CISLO v tabulce čísel je vloţeno číslo ID plochy polygonu viz. obrázek 

25. 

 

 

Obr. č. 25 Identifikace čísel institucí 
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V aplikaci SQL SMS je teď nutné provést update sloupce id_instituce v tabulce 

uloţených symbolů. To je provedeno následujícím dotazem zadaným v query analyzeru: 

 

update bb_dat_instituce_gs set id_instituce=(select distinct id_instituce from 

bb_dat_instituce_gs_tx where bb_dat_instituce_gs.id=bb_dat_instituce_gs_tx.cislo) 

 

Výsledkem, je ţe všechny polygony mají ve sloupci id_instituce příslušné číslo 

instituce. 

 

Druhým krokem bylo nutné provést podobné nastavení pro linie symbolu. Do 

prázdného výkresu byly naimportovány linie z tabulky bb_dat_instituce_gs. Po té opět 

importovány čísla institucí z tabulky bb_dat_instituce_gs_tx. Vyuţita byla další 

funkcionalita a to identifikování hran. Tabulka centroidů byla zadána 

bb_dat_instituce_gs_tx a identifikátor centroidu sloupec id_instituce. Do tabulky hran 

zadána bb_dat_instituce_gs a identifikování hran sloupec id_instituce. Obrázek č. 26 

ukazuje dané zadání. 

 

 

Obr. č. 26 Identifikace hran symbolů 

 

Tímto krokem byl dokončen import dat a jejich příprava pro další vyuţití v 

rámci projektu. 
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9.2.3 Fotografie institucí 

 

Fotografie institucí byly uloţeny do připravených adresářů na serveru, kde je 

nainstalována aplikace GSHTML. Do adresáře C:/FOTO/BB_Dokument/ byly uloţeny 

fotografie pro náhled a do adresáře C:/FOTO/BB_Dokument_v/ byly uloţeny fotografie 

v plném rozlišení. 

10. Prezentace budov v prostředí www 

 

Zpracované bezbariérové budovy byly následně zpřístupněny v prostředí internetu 

města. K prezentaci digitálních grafických dat vyuţívá MMZ aplikaci GSHTML. Pro plné 

vyuţití projektu byly dále vytvořeny informační a lokalizační dotazy. 

10.1 GSHTML 

 

Dodavatelem aplikace je společnost Geovap, spol. s r.o. Je vytvořena na Open 

Source aplikaci MapServer, která je vyvíjena na University of Minnesota. 

Slouţí k prezentaci digitálních grafických dat v internetovém prostředí. Prezentuje 

vektorová, rastrová data, data uloţená v SŘBD. Protoţe je postavena na zdroji MapServeru 

vyuţívá typově shodné soubory. K nastavení prezentace dat slouţí soubor file.map a 

inicializační soubor ini.js slouţí k nastavení ovládání aplikace. 

K ukládání uţivatelských dotazů pro informace o prvcích nebo jejich lokalizaci je 

určena tabulka wwwqueryhtml. 

 

Aplikace je kompletně nainstalována na serveru v tzv. demilitarizované zóně. Server 

nemá nastavené připojení do internetu a je mimo síť MMZ. Slouţí výhradně jako 

přístupový server pro vykonávání dotazů z prostředí www. Existuje zde pouze propojení 

s vyuţitím SQL conectivity na hlavní server, kde jsou uloţena data k prezentování dat na 

internetové stránce města. Obsluha je prováděna vţdy přímo na serveru a přenos jiných dat 

neţ která jsou uloţena v SŘBD na hlavním serveru, je prováděn přes rozhraní USB 

(paměťové Flash disky). 
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10.1.1 Nastavení souboru file.map 

 

V souboru se provádí konfigurování výstupního zobrazení příslušných dat. Jsou zde 

definovány data, která budou pouţita, zdroj dat (SŘBD, výkres SHP). Nastavení 

výstupního formátu pro zobrazování na straně klienta (PNG, JPEG a další). Nastavují se 

zde vlastnosti prvků, které budou prezentovány. Mezi základní vlastnosti patří: 

- Barva 

- Tloušťka 

- Typ linie 

- Měřítko zobrazování prvku 

- Velikost prvku při zobrazení 

 

V následujících ukázkách je představeno definování vlastností symbolů 

bezbariérových budov – polygony a liniová kresba. 

 

Nastavení vlastností polygonu 

LAYER  

   GROUP BEZBARIERY 

   NAME BEZBARIERY_I 

   STATUS off 

   TYPE polygon 

   maxscale 25000 

   minscale 250 

   connectiontype mygis 

   connection "server"      

   projection 

        "init=epsg:2065" 

   END 

   data "(select * from BB_DAT_INSTITUCE_GS where RC='1') a" 

   class 

     style color 254 254 254 

     outlinecolor 254 254 254  

    end 

    end 

END 
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Nastavení vlastností liniové kresby 

LAYER  

   GROUP BEZBARIERY 

   NAME BEZBARIERY_II 

   STATUS off 

   TYPE line 

   maxscale 25000 

   minscale 250 

   connectiontype mygis 

   connection "server"      

   projection 

        "init=epsg:2065" 

   END 

   data "(select * from BB_DAT_INSTITUCE_GS where RC='2') a" 

   class 

      symbol "l-solid" 

      size 2 

      minsize 2 

      maxsize 2 

      color 64 64 64  

      end 

 END 

 

Popis jednotlivých řádků v nastavení: 

 

Layer – vrstva 

Group – název skupiny prvků tvořící vrstvu 

Name – název prvku 

Status – zapnutí nebo vypnutí vrstvy 

Type – typ prvku – polygon, linie, bod 

Maxscale – maximální měřítko kdy je prvek ještě zobrazen 

Minscale – minimální měřítko kdy je prvek zobrazen 

Connectiontype – typ spojení 

Connection – spojovací řetězec databáze 

Projection – definování typu geografické projekce, souřadnicový systém 

Data – definování zdroje dat 

Class – definování tematické třídy – barva, tloušťka, typ linie, velikost 

 

Zobrazování vrstev definovaných v souboru file.map v mapovém poli probíhá 

způsobem skládání dle řádků v souboru map, tzn. vrstva, prvek který je uveden výše neţ 
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druhý, je zobrazen jako první a nad ním je zobrazen druhý prvek. Proto je v nastavení 

nejdříve definována polygonová část symbolu BEZBARIERY_I a pod ní část liniové 

kresby BEZBARIERY_II. 

10.1.2 Nastavení souboru ini.js 

 

V souboru jsou inicializační nastavení, které určují, např. jaké vrstvy budou 

k dispozici při zobrazení aplikace na straně klienta, které informace a lokalizace jsou 

dostupné apod. 

Uţitečnou funkcionalitou je tvorba tematických oblastí, s moţností definovat vrstvy 

dat, které budou k dispozici. K nim jsou spouštěcí HTML soubory, kde jsou zpravidla 

uvedeny vrstvy, které se automaticky načítají současně s prvním zobrazení aplikace, vrstvy 

které jsou v nabídce vrstev rozbalené. 

Důleţité je pak vlastní definování následujících částí souboru: 

- Víceúrovňové menu dotazů informací 

- Víceúrovňové menu lokalizačních dotazů 

- Menu vrstev 

 

Níţe jsou uvedeny ukázky nastavení jednotlivých částí v souboru. 

 

Nastavení tématu 

function Tema(par) {  

  OptionItem('Bezbariéry','default4.html'); 

} 

K tématu Bezbariéry je přiřazen spouštěcí soubor default4.html. 

 

Nastavení menu dotazů informací 

function Info(par){ 

if (par=='Bezbariéry'){ 

  MenuHead('divInfo'); 

    MenuNodeHead('Info2',1); 

  MenuLeaf('i','',1,'Informace o instituci',54,'gsquery',''); 

  MenuLeaf('i','',1,'Fotografie instituce',55,'gsquery',''); 

  MenuNodeFoot();  

  MenuFoot(); 

}} 
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Informace o instituci má číslo dotazu v tabulce wwwqueryhtml 54. 

Fotografie instituce má číslo dotazu v tabulce wwwqueryhtml 55. 

 

Nastavení menu lokalizačních dotazů 

function Loc(par){ 

if (par=='Bezbariéry'){  

 MenuHead('divLoc'); 

  MenuNodeHead('Loc1',1); 

  MenuLeaf('l','',1,'Lokalizace budovy čp',34,'gsquery',''); 

  MenuLeaf('l','',1,'Lokalizace ulice',50,'gsquery',''); 

  MenuLeaf('l','',1,'Lokalizace instituce',59,'gsquery',''); 

  MenuLeaf('l','',1,'Lokalizace instituce dle kategorie',56,'gsquery',''); 

  MenuNodeFoot(); 

 MenuFoot(); 

}} 

Lokalizace instituce má číslo dotazu v tabulce wwwqueryhtml 59. 

Lokalizace instituce dle kategorie má číslo dotazu v tabulce wwwqueryhtml 56. 

 

Nastavení vrstev 

if (par == 'Bezbariéry') { 

LayersHead('KATA','Základní mapy');      

LayersItem('KM_PREHLED','Přehledka',1,50001,'','leg_km_plochy.html',''); 

  LayersItem('KM_CIS_POP','Čísla popisná',1,3001,'','',''); 

  LayersFoot(); 

 

  LayersHead('ORTOFOTO','Ortofoto'); 

  LayersItem('ORTO','Ortofoto Zlín',1,200001,'','',''); 

  LayersFoot(); 

 

  LayersHead('AAAZABAGED','ZABAGED'); 

  LayersItem('VSIDLA','Sídla, objekty',1,200001,'','',''); 

  LayersItem('VKOM','Komunikace',1,200001,'','',''); 

  LayersItem('VVEG','Vegetace a povrchy',1,200001,'','',''); 

  LayersFoot(); 

 

  LayersHead('ULICE','Ulice'); 

  LayersItem('NAZVY_ULIC','Názvy ulic',1,200001,'','',''); 

  LayersFoot(); 

 

  LayersHead('BEZBARIERY_P','Bezbariérové přístupy'); 

  LayersItem('BEZBARIERY','Budovy',1,25001,'','leg_bezbariery.html',''); 

  LayersFoot(); 

}} 
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Jednotlivé skupiny vrstev, v rámci nichţ jsou konkrétní vrstvy, včetně uvedení 

měřítka, do kterého se zobrazují a případně i soubor legendy.  

 

10.1.3 Tabulka wwwqueryhtml 

 

Tabulka je důleţitá z hlediska ukládání dotazů pro zobrazování informací o prvku a 

lokalizaci prvků. Tvoří velmi důleţitou část celé aplikace. Obsahuje několik sloupců, 

z nichţ nejdůleţitější jsou sloupce ID, QUERY, REPORT.  

Popis sloupců: 

1. ID – unikátní čísla dotazů 

2. QUERY – SQL select příkaz ve formátu řetězce.  

3. REPORT – Sestava ve formátu HTML, která určuje, jakou podobu budou mít 

vrácené výsledky dotazu. Části kódu zadané ~nazev_sloupce~ se nahrazují 

skutečnými hodnotami, které vrací dotaz zadaný ve sloupci QUERY. Zadáním 

výrazu ~DETAIL~ se stanovuje začátek a ~DETAIL_END~ určuje konec 

výpisu. Mezi výrazy jsou pak zadány vlastní názvy sloupců. V sestavě jsou pak 

výsledky x krát opakovány v závislosti kolikrát vrátí dotaz záznamů, respektive 

kolik záznamů odpovídá dotazu, tolik jich bude zobrazeno v sestavě. 

 

10.2 Tvorba dotazů 

 

Tato poslední fáze zpracování projektu tvoří po návrhu datového modelu druhou 

nejdůleţitější část. Určuje, jak bude výsledný projekt z hlediska uţivatelů vyuţitelný a jaké 

další funkcionality budou k dispozici, vyjma standardního zobrazení bezbariérových budov 

nad mapovými podklady. 

Byly vytvořeny čtyři dotazy, dva informační a dva lokalizační. Informační zobrazují 

fotografii budovy a informace o instituci včetně bezbariérových kritérií. Lokalizační 

dotazy umoţňují vyhledat instituci dle výběru z celého seznamu, a dle zadání kategorie 

budovy a následně pak konkrétní instituce v dané kategorii. 
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Všechny dotazy jsou přímo vkládány do tabulky wwwqueryhtml v aplikaci Toad for 

SQL server. Aplikace je freeware, volně šiřitelná. Funkcionalitami je podobná aplikaci 

SQL SMS, tj. nabízí zakládání tabulek, jejich modifikaci, editovat, vkládat a mazat 

záznamy v tabulkách apod. Výhodou proti SQL SMS je, ţe umí zobrazovat celý obsah 

záznamu v buňce tabulky.  

10.2.1 Informační dotaz Fotografie instituce 

 

Dotaz patří mezi jednodušší. Plní účel zobrazení dostupných fotografií instituce, 

vytvořený je tak, aby při zvolení informace Fotografie instituce, zobrazil nejdříve náhled a 

po kliknutí na fotografii, zobrazil fotografii v originální velikosti. Dotaz pro zobrazení 

fotografie: 

 

Select '<script>self.resizeTo(1024,768);</script> 
<a href="http://217.112.160.234/FOTO/BB_dokument_v/'+ nazev +'"><img src 
="http://217.112.160.234/FOTO/BB_dokument/'+ nazev +'"></a>' Fotografie from 
bb_dat_inst_dok a inner join bb_dat_instituce_gs b on b.id_instituce=a.id_instituce where 
b.ID = ~ID~ 
 

10.2.2 Informační dotaz Informace o instituci 

 

Dotaz zastává dva úkoly, jedním je zobrazit informace o instituci a druhým je 

současně zobrazit plnění bezbariérových kritérií. Kombinace úkolů přinesla určité 

problémy, které bylo nutné vyřešit. 

V první verzi dotazu se na výstupu zobrazovala vţdy informace o instituci v tolika 

záznamech, kolik měla bezbariérových kritérií, coţ samozřejmě není optimální a výsledek 

byl nepřehledný.  

Druhá verze jiţ neduplikovala informace o instituci, avšak při zobrazování kritérií 

zobrazovala vţdy pouze prvních šest kritérií a výsledek tak zůstal nedokončen.  

Třetí verze dotazu splnila poţadavky, neduplikovala informace a zobrazovala celý 

seznam bezbariérových kritérií. 
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Verze „1“ 

QUERY: 

select * from 
(select  
    a.nazev NAZ, 
    a.adresa_ulice+' '+a.adresa_cp ULI, 
    a.adresa_cast_obce+' '+convert(varchar, a.adresa_psc) OBEC, 
    a.kontakt_osoba KONT, 
    b.pevna_tlf TEL, 
    b.mobil_tlf TEL1, 
    '<a href=''mailto:' + a.kontakt_email +'''>' + a.kontakt_email + '</a> '  EMAIL,  
    '<a href=''http://' + a.kontakt_web +'''>' + a.kontakt_web + '</a> '  WWW, 
    a.poznamka POZN, 
    a.datum DAT, 
    d.nazev NAV, 
    case f.hodnota when '1' then 'ANO' else 'NE' end HOD 
 
 
from  
bb_dat_instituce a, 
bb_dat_instituce_gs z 
inner join bb_dat_inst_tlf b on b.id_instituce = z.id_instituce, 
bb_dat_krit_inst_realita f 
inner join bb_cis_kriterium d on d.id_kriterium = f.id_kriterium 
 
where 
a.id_instituce = z.id_instituce  and  a.id_instituce = f.id_instituce and z.id = ~ID~) a 
where 1=1 

 

Verze dotazu obsahuje ve výběru současně zobrazení údajů o instituci a bezbariérová 

kritéria z příslušných tabulek. V podmínce zobrazení je rovnost sloupců id_instituce 

tabulek bb_dat_instituce a bb_dat_instituce_gs a rovnost id_instituce tabulek 

bb_dat_instituce a bb_dat_krit_inst_realita. Právě tato podmínka způsobovala, ţe byl vţdy 

s dalším kritériem vrácen i celý záznam údajů o instituci, protoţe tabulka 

bb_dat_kirt_inst_realita obsahuje v závislosti na kritériích stejný počet číselný kódů 

id_institiuce a dotaz pak opakoval vţdy při dalším kritériu i výpis z tabulky 

bb_dat_instituce. Na obrázku 27 je názorná ukázka výsledku dotazu. 
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Obr. č. 27 Dotaz Informace o instituci, verze 1 

 

Z tohoto důvodu nebylo moţné tuto verzi pouţít a bylo nutné vytvořit jiný dotaz, 

který by neduplikoval údaje o instituci. 
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Verze „2“ 

Protoţe nelze mít v dotazu podmínku, která je ve verzi 1, bylo nutné část dotazu 

provést mimo tento výběr. K tomu byla vyuţita jedna z funkcionalit SQL Server2005 a to 

vytvoření uţivatelsky definované funkce, která svůj plán vykonání ukládá do cache. 

Funkce se jmenuje „dejSeznamKriteriiJakoText“ a část zakládacího skriptu je 

následující: 

CREATE function [dbo].[dejSeznamKriteriiJakoText](@instituce numeric) 
returns varchar(8000) 
with execute as caller 
as 
begin 
    declare @vystup varchar(8000), @tmptext varchar(8000) 
    declare select_cursor cursor for 

 

select '<tr><td valign="top" width="37%"><font size="2" face="Arial">' + 
k.nazev + '</font></td><td valign="top" width="51%"><font size="2" face="Arial">' +  
case(r.hodnota) when 1 then 'ANO' else 'NE' end + '</font></td></tr>' 
from  
dbo.bb_dat_krit_inst_realita r 
inner join dbo.bb_cis_kriterium k on k.id_kriterium = r.id_kriterium 
where r.id_instituce = @instituce 

 

Dotaz uloţený v QUERY je následující: 

select * from 
(select 
    a.nazev NAZ, 
    a.adresa_ulice+' '+a.adresa_cp ULI, 
    a.adresa_cast_obce+' '+convert(varchar, a.adresa_psc) OBEC, 
    a.kontakt_osoba KONT, 
    b.pevna_tlf TEL, 
    b.mobil_tlf TEL1, 
    '<a href=''mailto:' + a.kontakt_email +'''>' + a.kontakt_email + '</a> '  EMAIL, 
    '<a href=''http://' + a.kontakt_web +'''>' + a.kontakt_web + '</a> '  WWW, 
    a.poznamka POZN, 
    a.datum DAT, 
    dbo.dejSeznamKriteriiJakoText(a.id_instituce) SEZNAM 
from 
bb_dat_instituce a, 
bb_dat_instituce_gs z 
inner join bb_dat_inst_tlf b on b.id_instituce = z.id_instituce 
where 
a.id_instituce = z.id_instituce  and z.id = ~ID~ ) a where 1=1 

 

Podmínka jiţ obsahuje pouze rovnost id_instituce v tabulkách bb_dat_instituce a 

bb_dat_instituce_gs a zobrazení výsledku by mělo být v pořádku. Bohuţel však při 
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zobrazení kritérií, nejsou zobrazeny všechny, ale jen prvních šest. Obrázek 28 názorně 

zobrazuje neúplný výpis kritérií. 

 

 

Obr. č. 28 Dotaz Informace o instituci, verze 2 

 

Neúplné zobrazení je zřejmě způsobeno tím, ţe došlo k překročení počtu znaků na 

výstupu. V zakládacím skriptu je výstup deklarován datovým typem Varchar, který byl pro 

tento dotaz nejvhodnější. SQL Server 2005 má však omezení při zobrazení datového typu 

Varchar na 8000 znaků. Tato hodnota je také vyuţita ve skriptu a zřejmě je v tomto 

případě nedostatečná pro vygenerování výsledku. 

Výsledek je tedy opět z hlediska informací nepouţitelný a je nutné provést jisté 

úpravy, které odstraní neúplné zobrazení kritérií. 
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Verze „3“ 

Z důvodu, ţe byl výsledek nedokončen aţ ve fázi generování bezbariérových kritérií, 

lze předpokládat, ţe je nutné provést úpravy právě ve vytvořené funkci. Proto byla 

zaloţena nová funkce „dejSeznamKriteriiJakoText1“, která má výběr vytvořen pouze 

z povinných tagů, bez definování typu písma, velikosti a šířky zobrazení sloupce.  

Část zakládacího skriptu: 

 

CREATE function [dbo].[dejSeznamKriteriiJakoText1](@instituce numeric) 
returns varchar(8000) 
with execute as caller 
as 
begin 
    declare @vystup varchar(8000), @tmptext varchar(8000) 
    declare select_cursor cursor for 

 

select '<tr><td>' + 
k.nazev + '</td><td>' +  
case(r.hodnota) when 1 then 'ANO' else 'NE' end + '</td></tr>' 
from  
dbo.bb_dat_krit_inst_realita r 
inner join dbo.bb_cis_kriterium k on k.id_kriterium = r.id_kriterium 
where r.id_instituce = @instituce 

 

Dotaz uloţený v QUERY je stejný jako ve verzi 2 aţ na jméno funkce, které je 

„dejSeznamKriteriiJakoText1“. 

 

select * from 
(select 
    a.nazev NAZ, 
    a.adresa_ulice+' '+a.adresa_cp ULI, 
    a.adresa_cast_obce+' '+convert(varchar, a.adresa_psc) OBEC, 
    a.kontakt_osoba KONT, 
    b.pevna_tlf TEL, 
    b.mobil_tlf TEL1, 
    '<a href=''mailto:' + a.kontakt_email +'''>' + a.kontakt_email + '</a> '  EMAIL, 
    '<a href=''http://' + a.kontakt_web +'''>' + a.kontakt_web + '</a> '  WWW, 
    a.poznamka POZN, 
    a.datum DAT, 
    dbo.dejSeznamKriteriiJakoText1(a.id_instituce) SEZNAM 
from 
bb_dat_instituce a, 
bb_dat_instituce_gs z 
inner join bb_dat_inst_tlf b on b.id_instituce = z.id_instituce 
where 
a.id_instituce = z.id_instituce  and z.id = ~ID~ ) a where 1=1 



Jiří Veselý: Bezbariérové budovy na území města Zlín 
 

46 

2010 

 

 

 

 

Obr. č. 29 Dotaz Informace o instituci, verze 3 

 

Výsledná informace o instituci jiţ zobrazí úplný výsledek dotazu, viz. obrázek 29. 

Proto je pouţita v dotazu daná funkce, která neomezuje zobrazení výsledků. 

  



Jiří Veselý: Bezbariérové budovy na území města Zlín 
 

47 

2010 

10.2.3 Lokalizační dotaz Vyhledej instituci 

 

Nabízí lokalizaci instituce zadáním názvu nebo zobrazení celého seznamu institucí a 

následně dle vybrané instituce provede lokalizaci. Lokalizační dotaz se vţdy skládá ze 

dvou částí, první je lokalizace v prostoru a druhý je vlastní výběr dle zadaných hodnot. 

Skládá se ze dvou dotazů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledej instituci 

Dotaz definuje prostorovou lokalizaci. 

QUERY: 

select  xmin-600000 XMIN, ymin-400000 YMIN, xmax+600000 XMAX, 
ymax+400000 YMAX,id 
from  
bb_dat_instituce_gs a,bb_dat_instituce b where  a.id_instituce=b.id_instituce and 
b.nazev='~1~' 

 

Nastavené hodnoty souřadnic v příslušných sloupcích definují výsledné zobrazení 

lokalizované instituce v prostoru mapového okna. Hodnoty stanovují, v jakém přiblíţení 

bude provedeno zobrazení. Menší nastavení hodnot zobrazí výsledek ve větším měřítku a 

naopak. 

 

 

 

Vyhledej instituci 

Určení omezujícího obdélníku pro výsledné zobrazení v mapovém poli  

xmin, ymin, xmax, ymax 

a definování sloupce pro výběr textových hodnot ze sloupce 

nazev z tabulky bb_dat_instituce 

Vyhledej instituci – název 

Výběr textových hodnot ze sloupce nazev z tabulky bb_dat_instituce 
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Vyhledej instituci – název 

Určený je k zadávání hodnot (názvů institucí). 

QUERY: 

select distinct nazev  
from bb_dat_instituce where upper(nazev) like upper('~1~%') 
 

Výběr nabízí zadání názvu instituce nebo výběr z celého seznamu institucí. 

 

10.2.4 Lokalizační dotaz Vyhledej instituci dle kategorie 

 

Je rozšířený o moţnost výběru kategorie instituce, kdy jejím zadáním omezíme výběr 

instituce a v seznamu se zobrazí pouze nabídka institucí příslušné kategorie.  

Je tvořen třemi dotazy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vyhledej instituci 2 

Určení omezujícího obdélníku pro výsledné zobrazení v mapovém poli  

xmin, ymin, xmax, ymax 

a definování sloupců pro výběr textových hodnot ze sloupce 

nazev_k z tabulky bb_cis_inst_kategorie a ze sloupce nazev z tabulky 
bb_dat_instituce 

Vyhledej kategorii 

Výběr textových hodnot ze sloupce nazev_k 

z tabulky bb_cis_inst_kategorie 

Vyhledej instituci – název 2 

Výběr textových hodnot ze sloupce nazev z tabulky bb_dat_instituce 
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Vyhledej instituci 2 

QUERY: 

select  xmin-600000 XMIN, ymin-400000 YMIN, xmax+600000 XMAX, 
ymax+400000 YMAX,id 
from  
bb_dat_instituce_gs a,bb_dat_instituce b, bb_cis_inst_kategorie c where c.nazev_k 
='~1~' and a.id_instituce=b.id_instituce and b.nazev='~2~' 
 

 

Vyhledej kategorii 

Výběr kategorie, do níţ jsou příslušné instituce zařazeny. 

QUERY: 

select distinct nazev_k  
from bb_cis_inst_kategorie where upper(nazev_k) like upper('~1~%') 

 

Vyhledej instituci – název 2 

QUERY: 

select distinct a.nazev 
from  
bb_dat_instituce a, bb_cis_inst_kategorie b where a.id_kategorie=b.id_kategorie 
and upper(a.nazev) like upper('~2~%') and upper(b.nazev_k) like upper('~1~%') 

 

Výběr nabízí zadání názvu instituce nebo výběr ze seznamu institucí, které 

odpovídají příslušné kategorii vybrané ve výběru kategorie. 

10.3 Stručná ukázka projektu 

 

Zpracovaný projekt je dostupný na internetové stránce města Zlína v rámci 

mapových sluţeb. Projekt se spouští aktivováním kurzoru nad příslušným tématem. 

 



Jiří Veselý: Bezbariérové budovy na území města Zlín 
 

50 

2010 

 

Obr. č. 30 Téma Bezbariérové budovy 
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Níţe jsou stručně popsány jednotlivé prvky aplikace, které zajišťují informační, 

lokalizační část a vlastní ovládání aplikace.  

 

Ovládací prvky plní účel ovládání aplikace, mezi něţ patří: 

- Volba tématu 

- Nabídka vrstev 

- Mapové pole 

- Dotazovací lišta (informace, lokalizace, tisk, nastavení, help) 

- Panel ovládacích nástrojů (zvětšit, zmenšit, posun, měření, překreslení, volba 

měřítka) 
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Obr. č. 31 Zobrazení aplikace 
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Informační prvek sděluje informace k danému objektu v mapovém okně, informace 

mohou být textové i grafické. V nabídce informací v projektu jsou následující: 

- Informace o instituci 

- Fotografie instituce  

 

 

Obr. č. 32 Informace o instituci 
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Obr. č. 33 Fotografie instituce 

 

Lokalizační prvek vyhledá konkrétní objekt na základě zadaných hodnot, např. 

název instituce. V nabídce lokalizace jsou ve vztahu k projektu dvě moţnosti: 

- Lokalizace instituce 

- Lokalizace instituce dle kategorie 
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Obr. č. 34 Lokalizace instituce 
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Obr. č. 35 Lokalizace instituce dle kategorie 

 

11. Údržba a aktualizace projektu 

 

Aktualizace projektu je důleţitou podmínkou pro následné další vyuţívání. Bez ní by 

veškerá práce byla časem znehodnocena, protoţe neaktualizovaná data v GISu jsou horší 

situací neţ ţádná data. Nelze se pak na ně spolehnout a uţivatel tak získá nedůvěru vůči 

celé oblasti GIS. 

Pro následné bezproblémové vyuţívání projektu je nutné zajistit činnosti: 

- Údrţba, servis programového vybavení 

- Vlastní aktualizace dat 

- Úpravy, změny funkcionalit projektu 
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Údrţba a servis programového vybavení obsahuje činnosti obsluhy serverů, 

udrţování aplikací v chodu, případný update aplikací na novější verzi a další činnosti 

související s údrţbou systému. Činnosti jsou prováděny průběţně v závislosti na potřebách 

systému. 

Aktualizace dat zahrnuje vlastní provádění změn v datech, editace stávajících dat, 

vkládání nových nebo mazání jiţ neplatných dat. Je prováděna průzkumem v terénu a 

následnými úpravami dat v SŘBD, buď připravenými tabulkami a skripty pro import nebo 

přímo editací v SŘBD. Prováděna je zpravidla v určitých časových, pravidelně se 

opakujících intervalech. 

Úpravy a změny v projektu mohou představovat tvorbu nových informačních a 

lokalizačních dotazů v závislosti na poţadavcích uţivatelů, rozšíření o další mapové 

podklady, nové vrstvy související s bezbariérovou problematikou a podobně. 

 

Výše uvedené činnosti lze rozdělit do tří základních variant údrţby a aktualizace: 

1. Dodavatelským způsobem – externí dodavatel 

2. Vlastními silami – v rámci SMZ  

3. Kombinace předcházejících svou variant 

 

Dodavatelský způsob 

Varianta je z pohledu SMZ výhodná ve smyslu, ţe není nutné vyčlenit na tuto 

činnost osobu, která by vše zajišťovala. Nevýhodou ovšem je, ţe činnost externího 

dodavatele přináší finanční zatíţení. 

Dodavatel by prováděl kompletní údrţbu, aktualizaci a případné úpravy v projektu. 

A vzhledem k rozsahu činností zejména údrţba, servis programového vybavení, změny 

v projektu, které vyţadují odborné znalosti, bylo by finanční plnění poměrně vysoké. 

Následným krokem by pak bylo vypsání výběrového řízení na tuto činnost, protoţe SMZ 

nemůţe vybrat dodavatele bez výběrového řízení. 

Tato varianta není vhodná z důvodů finanční zátěţe pro SMZ, další nevýhodou je 

časové zatíţení při jednání s dodavatelem příslušné osoby oddělení informačních systémů, 

z důvodu přípravy a sdělení poţadavků na správu programového vybavení, aktualizaci dat  

a jiné činnosti, které vyţaduje optimální provoz projektu. 
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Vlastními silami 

Zde jiţ je nutné zajistit na straně SMZ osobu, které by zajišťovala poţadované 

činnosti nebo lze delegovat jednotlivé činnosti na více osob. Činnosti by byly zajišťovány 

v rámci oddělení informačních systémů.  

Nevýhodou varianty je, ţe mezi činnosti patří i aktualizace dat průzkumem v terénu, 

která je z časového hlediska náročnější. A také není optimální zatěţovat touto činností 

zaměstnance OIS, protoţe čas věnovaný průzkumu, by mohl být efektivněji vyuţit při 

jiných činnostech vykonávajících v rámci své působnosti, kde jsou nutné odborné znalosti. 

Sběr dat v terénu nevyţaduje odborné znalosti, předpokládá pouze odpovědný přístup, 

dostatek času a následné kvalitní zaznamenání změn, nových údajů, správné zpracování 

výstupu. 

Varianta nevyţaduje finanční plnění, avšak časově zatěţuje zaměstnance OIS a tím 

dochází k nevyuţívání jejich odborných znalostí při výkonu jejich funkce. Z toho plyne, ţe 

také není vhodná a je nutné najít jiné řešení. 

 

Kombinace předcházejících dvou variant 

Kombinuje dvě varianty. Údrţba, servis programového vybavení, změny v projektu 

bude prováděna v rámci OIS. Aktualizace dat průzkumem v terénu pak dodavatelským 

způsobem.  

Protoţe projekt je především určen pro osoby s handicapem, a provoz je zajištěn 

v rámci prostředků SMZ a není za něj vyţadována finanční náhrada, lze jako dodavatele 

aktualizace dat zvolit právě CZP-ZK, které dodalo vstupní data. Bezplatně pak vlastními 

silami zajistí průzkum v terénu, provedou příslušné editace dat v souborech. Mohou pořídit 

další fotografie institucí, které zatím foto budovy v projektu nemají přiřazené. Následně 

předají provedenou aktualizaci zástupci OIS. Vzhledem k povaze projektu, jeho vyuţívání 

je optimálně a plně dostačující aktualizace vlastních dat v ročním intervalu.  

V rámci OIS jiţ není časově náročné provést import dat do SŘBD, provádět 

standardní údrţbu, správu programového vybavení, která je prováděna v rámci 

zajišťovaných činností OIS. Dále OIS zajišťuje údrţbu i jiných projektů zpřístupněných na 

internetu města, tudíţ lze pak i případně provádět změny a rozšiřování funkcionalit 

projektu bezbariérových budov. 
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Varianta nevyžaduje zvláštní finanční plnění, aktualizace dat bude prováděna 

v rámci vlastních sil CZP-ZK, na OIS pak je zajištěna část údržby, importu a dalších 

činností, z uvedených důvodů je tato varianta nejvýhodnější a tudíž doporučená pro 

další provoz, údržbu a aktualizaci projektu. 

 

Další nabízející se moţností, je zapojení do projektu instituce, zejména v komerční 

sféře, které jsou jiţ zpracovány. Hotely a restaurace tvoří 60% všech zpracovaných 

institucí. V první fázi mohou sami v rámci svého zájmu např. pořídit foto budovy 

s bezbariérovým vstupem a následně jej zaslat zástupci OIS, který pak provede příslušné 

vloţení do SŘBD. Případně sami mohou aktivně zasílat změny zástupci CZP-ZK, který je 

zaznamená a provede. 

 

V souvislosti s další vlastností projektu, která není a nebyla záměrem, je fakt, ţe 

komerčním institucím je vlastně dělána bezplatná reklama na stránkách organizace, která 

vykonává samosprávu a je financována i z veřejného rozpočtu. Je pak na dalším zváţení 

pro provoz projektu, zda určitým způsobem nezapojit komerční instituce do jisté, předem 

vyjednané finanční úhrady, která by mohla částečně pokrývat údrţbu systému nebo 

přispívat na konto CZP-ZK, jako odměnu za aktualizaci vlastních dat a podobně. Tato 

úvaha je pouze teoretická a lze se ji zabývat v pozdější fázi provozu projektu. Není pro 

provoz projektu podmínečná. 

12. Rozšíření projektu 

 

Projekt bezbariérových budov lze v pozdější fázi rozšířit o zpracování 

bezbariérových tras na území města Zlína, které tak velmi vhodně doplní jiţ stávající 

projekt. Jako základu nebo principu lze vyuţít návrh pana Janíka, který zpracoval v rámci 

diplomové práce návrh a vytvoření aplikace pro mapování bezbariérových tras pro Zlínský 

kraj. 

Zpracování bezbariérových tras má další výhodu hlavně pro starší občany 

s omezenou schopností pohybu a pro maminky s kočárky. Protoţe SMZ v současnosti 

provádí stavební úpravy zastávek MHD, přechodů pro chodce, získá digitálním 

zpracováním další zhodnocení investovaných prostředků do jmenovaných úprav.  
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Vlastní zpracování pak můţe být provedeno několika variantami. Můţe být 

předmětem zadání bakalářské nebo diplomové práce. Lze vyuţít návrhu pana Janíka a 

CZP-ZK provede terénní průzkum a zajistí zákres do digitálních podkladů. Případně 

převod do digitální podoby provede dodavatelským způsobem vybraná externí firma. 
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Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout datový model, provést vytvoření databáze 

budov a provést zpřístupnění projektu v prostředí www s vyuţitím programových 

prostředků SMZ. Celý projekt je dostupný na internetové stránce města v rámci mapových 

sluţeb a bude vyuţíván zejména jako přehled bezbariérových budov na území města.  

V úvodní etapě zpracování projektu byla provedena analýza získaných dat, za 

účelem následné tvorby optimálního datového modelu. Návrh byl proveden v aplikaci Case 

Studio CZ a výsledný model byl vygenerován do zakládacího skriptu SQL.  

Další etapa zahrnovala vytvoření databáze budov a následnou lokalizaci. Součástí 

byla i kompletní aktualizace budov v rámci výkonu samosprávy SMZ v rozsahu informací 

o instituci a jejich bezbariérových kritérií.  Pro označení budov při následné lokalizaci byly 

vytvořeny dva grafické symboly. Symbol osoby na vozíku označuje budovu 

s bezbariérovým vstupem a symbol stojící osoby označuje budovu, která nemá 

bezbariérový vstup, avšak má jiné bezbariérové úpravy a pomůcky. Při lokalizaci byla 

současně prováděna i aktualizace budov, kdy budovy nebo instituce, které jiţ neexistovaly, 

byly z původního seznamu smazány. Seznam pak obsahoval pouze lokalizované budovy, 

výsledný celkový počet činí 178, z toho 15 budov nemá bezbariérový vstup. 

Navazující etapou byl import dat institucí a jejich grafických symbolů. Oproti 

původnímu předpokladu importu dat institucí do zaloţených tabulek přímo z formátu XLS 

bylo nutné provést nejdříve import do formátu MDB a následně pak do SŘBD. Tento 

mírně komplikovanější postup byl způsoben úrovní verze SQL Server 2005 na MMZ, která 

nedovolovala import přímo z formátu XLS. 

Závěrečnou etapou byla příprava prezentace zpracovaných budov v prostředí 

internetu města včetně tvorby dotazů pro získání informací o instituci a jejich lokalizaci. 

Původně vytvořený informační dotaz o instituci, který zahrnuje výpis informací a 

bezbariérových kritérií, přinesl jisté problémy při výsledném zobrazení v aplikaci 

GSHTML a musel být podstatně upraven. Úprava dotazu představovala jeho rozdělení, 

kdy část dotazu k výpisu informací o instituci byla přenesena do vytvořené funkce, která je 

pak vykonávána v cache SQL Serveru. Po další nutné menší úpravě dotazu ve funkci jiţ je 

výsledné zobrazení informací optimální. 
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Finální fází bylo vytvoření aktivního odkazu v sekci mapových sluţeb, kde jsou 

odkazy s předdefinovanými tematickými oblastmi. Tímto krokem je tak moţné jiţ plné 

vyuţívání projektu bezbariérových budov na území města Zlína.  

Vytyčené cíle v úvodu tvorby projektu byly splněny a aplikace bude vyuţívána 

v praxi. V případě zájmu SMZ a CZP-ZK bude dále rozšiřována, např. o bezbariérové 

trasy, bezbariérové zastávky apod. 
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Přílohy 

 

 



Příloha č. 1 – Schéma datového modelu 

 

 



Příloha č. 2 – Zakládací skript datového modelu 

Create table [bb_dat_instituce] 
( [id_instituce] Integer Identity(1,1) NOT NULL, UNIQUE ([id_instituce]), 
 [id_kategorie] Integer NOT NULL, 
 [id_trasa] Integer NULL, 
 [nazev] Varchar(500) NOT NULL, 
 [adresa_obec] Varchar(100) NULL, 
 [adresa_cast_obce] Varchar(100) NULL, 
 [adresa_ulice] Varchar(100) NULL, 
 [adresa_psc] Numeric(5,0) NULL, 
 [adresa_cp] Varchar(50) NULL, 
 [kontakt_osoba] Varchar(200) NULL, 
 [kontakt_email] Varchar(500) NULL, 
 [kontakt_web] Varchar(500) NULL, 
 [datum] Datetime NULL, 
 [poznamka] Text NULL, 
Primary Key ([id_instituce]))  
go 
 
Create table [bb_cis_typ_dok] 
( [id_typ_dokument] Integer Identity(1,1) NOT NULL, UNIQUE ([id_typ_dokument]), 
 [nazev] Varchar(10) NOT NULL, 
 [popis] Varchar(500) NULL, 
Primary Key ([id_typ_dokument]))  
go 
 
Create table [bb_dat_inst_dok] 
( [id_dokument] Integer Identity(1,1) NOT NULL, UNIQUE ([id_dokument]), 
 [id_typ_dokument] Integer NOT NULL, 
 [id_instituce] Integer NOT NULL, 
 [nazev] Varchar(50) NOT NULL, 
 [popis] Text NULL, 
Primary Key ([id_dokument]))  
go 
 
Create table [bb_cis_inst_kategorie] 
( [id_kategorie] Integer Identity(1,1) NOT NULL, UNIQUE ([id_kategorie]), 
 [nazev_k] Varchar(500) NOT NULL, UNIQUE ([nazev_k]), 
Primary Key ([id_kategorie]))  
go 
 

Create table [bb_cis_kriterium] 
( [id_kriterium] Integer Identity(1,1) NOT NULL, UNIQUE ([id_kriterium]), 
 [nazev] Varchar(500) NOT NULL, UNIQUE ([nazev]), 
Primary Key ([id_kriterium]))  
go 
 
 



Create table [bb_dat_krit_kat_inst_zakon] 
( [id_kriterium] Integer NOT NULL, 
 [id_kategorie] Integer NOT NULL, 
 [hodnota] Bit NOT NULL, 
Primary Key ([id_kriterium],[id_kategorie]))  
go 
 
Create table [bb_dat_krit_inst_realita] 
( [id_kriterium] Integer NOT NULL, 
 [id_instituce] Integer NOT NULL, 
 [hodnota] Bit NULL, 
Primary Key ([id_kriterium],[id_instituce]))  
go 
 
Create table [bb_dat_inst_tlf] 
( [id_instituce] Integer NOT NULL, 
 [tlf_pevna] Integer NULL, 
 [tlf_mobil] Integer NULL, 
Primary Key ([id_instituce]))  
go 
 
Alter table [bb_dat_inst_dok] add  foreign key([id_instituce]) references [bb_dat_instituce] 
([id_instituce])  on update no action on delete no action  
go 
Alter table [bb_dat_krit_inst_realita] add  foreign key([id_instituce]) references [bb_dat_instituce] 
([id_instituce])  on update no action on delete no action  
go 
Alter table [bb_dat_inst_tlf] add  foreign key([id_instituce]) references [bb_dat_instituce] 
([id_instituce])  on update no action on delete no action  
go 
Alter table [bb_dat_inst_dok] add  foreign key([id_typ_dokument]) references [bb_cis_typ_dok] 
([id_typ_dokument])  on update no action on delete no action  
go 
Alter table [bb_dat_instituce] add  foreign key([id_kategorie]) references [bb_cis_inst_kategorie] 
([id_kategorie])  on update no action on delete no action  
go 
Alter table [bb_dat_krit_kat_inst_zakon] add  foreign key([id_kategorie]) references 
[bb_cis_inst_kategorie] ([id_kategorie])  on update no action on delete no action  
go 
Alter table [bb_dat_krit_kat_inst_zakon] add  foreign key([id_kriterium]) references 
[bb_cis_kriterium] ([id_kriterium])  on update no action on delete no action  
go 
Alter table [bb_dat_krit_inst_realita] add  foreign key([id_kriterium]) references 
[bb_cis_kriterium] ([id_kriterium])  on update no action on delete no action  
go 
 
Set quoted_identifier on 
go 
Set quoted_identifier off 
go 



Příloha č. 3 – Dotazník CZP–ZK 

CZP ZK                Průvodce Zlínem pro zdravotně postižené a seniory 
 

Záznam o stavu přístupnosti 
 
Název zařízení 
 

 
 
 

 

kód 
 

Ulice 
 

 
 

Obec 
 

 
 

PSČ 
 

 
 

Zodp. osoba 
 

 
 

Funkce 
 

 
 

Tel.  
 

 
 

http:// 
@: 

 
 

Pozn. 
Provozní doby: 
 
 
 

 

  ANO NE   

1     Vstup do objektu bez schodů nebo rampou 

2     Přístupnost vyhrazených míst pro veřejnost 

3     Výtahy o dostatečném půdorysu 

4     Přístupnost všech oddělení – dveře 80 cm 

5     Úprava WC – madla a prostor pro vozík 

6     Úprava umýváren 

7     Úprava telefonních automatů 

8     Úprava určených prodejních pultů 

9     Úprava určených veřejných přepážek 

10     Úprava určených pokladen 

11     Vyhrazená místa pro vozíky 

12     Úpravy ubytovacích buněk, alespoň 5 % 

13     Místa pro parkování vozidel invalidů 

14     Úpravy pro nástup do dopr. prostředku 

15     Úpravy podlah proti uklouznutí s berlí 

16     Informační a orientační tabule se symboly 

17     Zvuková a/nebo světelná signalizace 

18     Zesilovací zařízení pro nedoslýchavé 

19     Čtecí zařízení pro slabozraké 
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