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Anotace 

Diplomová práce se zabývá ulehčením procesu mapování biocenter využitím webových 

GIS technologií. Na základě stanovených cílů byla vytvořena webová mapová aplikace, která 

umožňuje zaznamenávat prostorová data. Pro ukládání metadat jsou použity databázové 

technologie. Nad uloženými daty jsou prováděny automatizované výpočty sloužící k vytěžení 

dalších informací. V mapové aplikaci je možné prostorová a popisná data prohlížet i vkládat. 

Pro správu mapovaných území a uživatelských účtů slouží přehledné webové rozhraní. 

Klíčová slova: GIS, Mapito, web GIS, WMS, WFS, PostGIS, GeoServer, OpenLayers, 

open source 

  



Summary 

This thesis is concerned with facilitate mapping process of biocentres using web GIS 

technology. On the basis of the goals was made web application that allows register spatial 

information. Metadata are stored in database. Stored data are automatically recalculated to 

mine more information. In web application can be spatial data viewed and edited. 

Administration of mapping projects is made in user friendly web application. 

Key words: GIS, Mapito, web GIS, WMS, WFS, PostGIS, GeoServer, OpenLayers, open 

source 
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1. Úvod 

Zadání diplomové práce vychází z disertační práce vypracované Ing. Evou Lackovou, PhD. 

na Institutu envirmentálního inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Eva Lacková uvádí: 

„Jelikož součástí vhodně zpracovaného a odborně řešeného rekultivačního plánu pro obnovu 

postižených lokalit je nejdůležitější mezioborová koncepce a objektivní pohled, může takovýto 

projekt zásadně přispět k rozvoji dané oblasti v delším časovém horizontu a může být klíčovým 

elementem pro zvyšování ekologických, hospodářských (ekonomických) a společenských hodnot 

daného území.“ (Lacková, 2012) 

Výsledkem této práce bude geoinformační systém znázorňující možnosti vývoje a 

implementace GIS v problematice hodnocení biocenter, aby naplňoval požadavky stanovené 

v práci (Lacková, 2012). Před samotným řešením návrhu a vývoje geoinformačního systému je 

potřeba definovat pojmy, které úzce souvisí s problematikou biocenter a s vysokou 

pravděpodobností budou často zmiňovány v průběhu práce. 

1.1 Biocentrum 

Biocentrum je část krajiny s jedním nebo více biotopy, která umožňuje trvalou existenci 

přirozeného ekosystému. Jinými slovy, je to je geograficky vymezená oblast, která vhodným 

stavem přírodních podmínek umožňuje existenci přirozených – tedy v podstatě původních – 

živočišných a rostlinných společenstev. (Handrij Härtel, 2008) 

Pojem biocentrum vychází z Územního systému ekologické stability, kde spolu s 

biokoridorem tvoří jeho dva základní články. 

1.2 Biotop 

Biotop, někdy také uváděno jako habitat neboli stanoviště, je přírodní nebo nepřírodní 

prostředí. 

Přírodní biotop je typ přírodního, přirozeného nebo polopřirozeného suchozemského nebo 

vodního území, které je vymezeno geografickými charakteristikami a charakteristikami živé a 

neživé přírody uvedenými v katalogu biotopů. (Handrij Härtel, 2008) 
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Nepřírodní biotop je přírodě vzdálený biotop definovaný pro potřeby tohoto mapování; též 

jsou uvedeny v Katalogu biotopů (biotopy formační skupiny X) (Handrij Härtel, 2008) 

1.3 Společenská hodnota 

Společenská hodnota je souhrnná statistika vztahující se k hodnocenému biocentru, tedy 

oblasti složené z dílčích biotopů. Na základě metodiky (Lacková, 2012) bylo stanoveno 46 

hodnotících kritérií, které po odborném posouzení a výpočtu vypovídají o aktuálních a 

potenciálních společenských hodnotách v lokalitě. Pro logické uspořádání jsou kritéria rozdělena 

do čtyř podkategorií: sídelní, rekreační, kulturně-edukační a environmentální. 

1.4 Hospodářská hodnota 

Hospodářská hodnota je souhrnná statistika vztahující se k hodnocenému biocentru, tedy 

oblasti složené z dílčích biotopů. Na základě metodiky (Lacková, 2012) bylo stanoveno 31 

hodnotících kritérií, která po odborném posouzení a výpočtu vypovídají o aktuálních a 

potenciálních hospodářských hodnotách v lokalitě. Pro logické uspořádání jsou kritéria rozdělena 

do šesti podkategorií: těžba nerostných surovin, průmysl, zemědělství, lesní hospodářství, 

doprava, pracovní místa. 
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1.5 Ekologická hodnota 

Ekologická hodnota se na rozdíl od předešlých dvou hodnocení nevztahuje k celé oblasti, ale 

k jednotlivým biotopům. Metodika pro hodnocení je uvedena v (Lacková, 2012). 

 

Tabulka 1 Popis ekologických faktorů a způsob výpočtu aktuální ekologické hodnoty a ekologického 

potenciálu biotopů (Lacková, 2012) 
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2. Stanovení cílů 

Za účelem vyhovění co nejvíce požadavkům ze strany řešitelky problematiky hodnocení 

biocenter Evy Lackové, byly na začátku řešení diplomové práce naplánovány konzultace, na 

kterých se postupnou diskusí definovaly hlavní cíle práce. 

Hlavní cíle stanovené na základě diskuse: 

 vytvoření webové mapové aplikace dostupné ze sítě internet, 

 vstup a editace prostorových a atributových dat biotopů, 

 evidence ekologické, hospodářské a společenské hodnoty a zajištění jejich 

automatizovaného výpočtu. 

2.1 Funkce 

Hlavní cíle byly dekomponovány do konkrétních funkcí. Každá funkcionalita dostala 

ohodnocení důležitosti v rozmezí: důležité, vhodné nebo výhledové. Během definování funkcí 

bylo provedeno hodnocení proveditelnosti funkce, aby během řešení nenastaly velké komplikace. 

I přes analýzu proveditelnosti se počítá s možnými obtížemi a překvalifikováním důležitosti 

některé z funkcí o úroveň níže. 

2.1.1 Důležité funkce 

1. Běh v internetovém prohlížeči – Veškeré nastavení, prohlížení, vkládání a editace dat 

musí být možné provozovat v běžném internetovém prohlížeči. Důvodem je 

především nezávislost na jiném softwaru či operačním systému. Každý uživatel 

s připojením k internetu má nainstalovaný internetový prohlížeč a bude moci využívat 

výsledného GIS, tím bude zajištěna nejširší možné rozšíření systému mezi odbornou 

veřejností. 

2. Správa plánů – Prvním krokem ke vkládání dat bude vytvoření nového projektu, kde 

bude možné definovat řešenou oblast, přiřadit práva pro prohlížení a editaci dat a 

slovně popsat problematiku řešeného území. Jakmile bude projekt založen, bude mít 

uživatel možnost vstoupit na webovou stránku projektu. 
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3. Řízení rolí – Jednou z možností nastavení plánu bude správa uživatelských rolí. Tím, 

že je projekt určen k šíření v síti internet, je potřeba věnovat pozornost i bezpečnosti. 

Minimální počet uživatelských rolí bude dvě. Běžný uživatel bude moci prohlížet 

data, ale nebude mu umožněno vkládat nebo editovat obsah. Správce, jako druhá role, 

bude moci navíc měnit nastavení plánů a manipulovat s daty. 

4. Vkládání prostorových dat – Bude li mít uživatel práva, bude mu umožněno vkládat 

prostorová data k projektům. Snahou je vytvořit ve webovém prostředí přívětivý 

editační nástroj, který bude podporovat například přichytávání (‚snapping‘) pro 

ulehčení práce. Uložená data budou mít automaticky počítanou plochu, aby nebyl 

uživatel zatěžován výpočty a potenciálními chybami. 

5. Vkládání atributových dat – Mapová aplikace bude umožňovat vkládání atributových 

dat k prostorovým datům. Z vložených dat bude automaticky počítáno ekologické 

zatížení. 

6. Evidence společenské a hospodářské hodnoty – Ke každému plánu bude potřeba 

skladovat informace o společenské a hospodářské hodnotě. Nad daty bude muset 

probíhat automatický výpočet hodnot potřebných pro správnou interpretaci 

hospodářské a společenské hodnoty. Data budou agregována pomocí databázových 

pohledů do alternativních zobrazení umožňujících získání nových přehledových 

informací. 

7. Široká škála mapových podkladů – Správné polohové určení biotopů bude umožňovat 

vysoké množství mapových podkladů. Nejvyužívanější a proto nejdůležitější oporou 

pro editora bude ortofotomapa. Bylo by vhodné vložit nejvyšší možný počet 

mapových podkladů z geoportálu Cenia (http://geoportal.gov.cz/). Pro určení 

majetkoprávních vztahů a průběhu hranic pozemků poslouží katastrální mapa 

poskytovaná ČUZK. 

8. Měření plochy a vzdálenosti – Další z funkcí, které mají umožnit uživateli získávání 

informací z mapy, bude možnost měření vzdáleností a ploch. 

9. Příjemné uživatelské prostředí – Ani ne funkce, jako spíše vlastnost, by mělo být 

uživatelské rozhraní, které usnadní uživateli práci s daty. Prostředí musí působit 

intuitivně a zároveň musí poskytovat nejvyšší možnou funkcionalitu. 

http://geoportal.gov.cz/
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2.1.2 Vhodné funkce 

1. Zaznamenání ekologického potenciálu v průběhu času – Jak tvrdí (Lacková, 

2012), hodnocení biocenter není otázkou jednoho hodnocení. Snahou by mělo být 

postihnout delší časový úsek, v kterém docházelo k výraznějším změnám 

prostředí. V ideálním případě by mělo být provedeno šetření např. před započetím 

těžby, po ukončení těžby a v intervalech by se měla lokalita dále sledovat. Na tyto 

požadavky by měl reagovat i budovaný GIS. Datový sklad by měl umožňovat 

rozšíření o vrstvy pořízené v odlišných časových úsecích a z toho plynoucí další 

funkcionalitu v tvorbě zpráv vypovídajících o vývoji v čase. 

2. Dotazování na katastr – Mezi užitečné funkce patří také dotazování na katastr 

nemovitostí. Aplikace by mohla obsahovat funkci odkazu na webovou stránku 

vztahující se k dotazovanému pozemku. Na webové stránce je možné získat 

přehled o vlastnících, ploše, katastrálním území, a z pohledu hodnotitele zajímavé 

informace jako BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) nebo způsob využití 

pozemku. 

3. Vizualizace oblastí na základě vypočtených charakteristik – Po vypočtení 

ekologického potenciálu a jeho uložení k příslušným biotopům by se vypočtené 

hodnoty měly promítnout do mapového výstupu. Na základě vypočteného 

potenciálu budou oblasti vizualizovány tak, aby odpovídaly vzorníku stylů. 

4. Tiskové sestavy – Přidání funkce pro vytvoření tiskové sestavy shrnující veškeré 

informace k dané lokalitě. 

5. Topologická kontrola – Využití nástrojů GIS pro topologickou kontrolu vložených 

dat. Během vkládání prostorových dat může dojít k překryvům či nedotahům. 

Funkcionalita by hlídala topologickou správnost dat a to i napříč vrstvami v širším 

časovém období. 

2.1.3 Výhledové funkce 

1. Mobilní aplikace – Pro sběr a kontrolu dat by bylo vhodné v budoucnu využívat 

mobilní aplikaci, která ať díky online nebo off-line mapovým podkladům umožní 

prohlížení dat v terénu. 
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2. Poznámky do mapy – Mezi užitečné funkce by patřila možnost tvorby poznámek 

do mapy. Jednalo by se o nástroj umožňující malování do speciální vrstvy. Použitá 

vrstva by sloužila pro ukládání bodových, liniových i plošných dat. Poznámky by 

sloužily pro informativní doplnění mapových dat. 

3. Export dat – Zmiňované tiskové sestavy sloužící pro export atributových dat by 

bylo možné doplnit funkcí pro export prostorových dat. Pravděpodobně by proběhl 

export do nejpoužívanějšího formátu shapefile. 

2.2 Mapové podklady 

Úkolem mapových podkladů je poskytnout uživateli co nejobsáhlejší informace o 

prohlíženém území. Z diskuze vyplynul základní požadavek na zobrazení ortofotomapy 

z různých časových období. Další požadavky by se daly shrnout jako co nejširší podpora WMS 

služeb nabízených na serveru http://geoportal.gov.cz. Nedílnou součástí by měla být také 

katastrální mapa. 

Podívejme se na distribuci mapových dat WMS podrobněji z technického hlediska. Tabulka 2 

zobrazuje podporované souřadnicové systémy dostupné z webu Cenia
1
. Z pohledu programátora 

mapových aplikací chybí v seznamu pouze mercatorovo zobrazení. 

 

Tabulka 2 Podporované souřadnicové systémy mapových služeb Cenia 

                                                 
1
 http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/ 

http://geoportal.gov.cz/
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Na stránkách geoportálu Cenia lze získat metadata o dalších mapových službách. Tyto služby 

již nemají tak širokou škálu podporovaných souřadnicových systémů, a tak jsou některé šířeny 

pouze v JTSK a jiné WGS84. Při tvorbě webových geoportálů je často používáno 

souřadnicového systému od společnosti Google s kódem EPSG:900913. Mapové služby v tomto 

souřadnicovém systému publikované na geoportálu Cenia jsou velice omezené. Jediným 

poskytovatelem těchto služeb je ČUZK, který poskytuje katastrální mapu, základní mapu 

v měřítku 1:50000 a 1:100000, ortofotomapu a mapový podklad ZABAGED. 

Pro stanovení ekologického potenciálu biotopu je vhodné mít co nejširší okruh znalostí o 

zkoumané lokalitě. Musí být brán v potaz i historický vývoj, který proběhl v hodnoceném místě. 

Přestože na českém území proběhlo již před dvěstěpadesáti lety první vojenské mapování, 

nedovoluje nám měřítko těchto map přesně určit, jak byla lokalita využívána.  

2.3 Ortofotomapa 

V současnosti nejvhodnějším prostředkem pro přesnější určení využití pozemku v dobách 

minulých je ortofotomapa zveřejněná v rámci projektu Národní inventarizace kontaminovaných 

míst (http://kontaminace.cenia.cz/). Bezešvá ortofotomapa je sestavená na základě vojenských 

snímků z let 1949-1956 poskytnutých VGHMÚř z Dobrušky. Projekt spolufinancovaný 

Evropskou unií bohužel neumožňuje přístup k mapovým službám široké veřejnosti. 

Některé městské nebo krajské úřady vlastní staré ortofotosnímky a umožňují jejich prohlížení 

na svých geoportálech. Toto řešení někdy přinese možnosti prohléhnout si stejné místo v širokém 

časovém průřezu, ale není možné přistupovat ke stejným datům pro celou republiku. Hlavní 

město Praha má speciální geoportál na prohlížení archivních ortofotomap 

(http://mpp.praha.eu/OrtofotoArchiv/default.aspx), kde první snímky jsou pořízeny v roce 1938, 

následují 1953, 1975, 1988, 1996 a od roku 2000 je Praha snímána každý rok.  

Z šetření vyplývá, že v současnosti nejsou možnosti pro připojení k webové službě 

poskytující ortofotomapu v širším časovém intervalu. Pro uživatele budovaného GIS plyne 

omezení v zobrazení pouze aktuální ortofotomapy. Pokud bude mít uživatel potřebu, může využít 

možnosti dohledání časových řezů na stránkách http://kontaminace.cenia.cz/ a nebo na 

příslušných mapových portálech krajů a měst. 

http://kontaminace.cenia.cz/
http://mpp.praha.eu/OrtofotoArchiv/default.aspx
http://kontaminace.cenia.cz/
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3. Možnosti řešení 

Na trhu je více možností, které se dají využít pro zpracování zadaného úkolu. Budeme li se 

držet základní myšlenky, kdy má být služba dostupná z prostředí internetu, tak nám přesto 

zůstává dostatečné množství prostředků, které lze využít. Z pohledu zřizovatele služby byly 

uvažovány tři přístupy: 

1. využití GIS cloud služby a tu upravit pro dané užití, 

2. využití web frameworku a ten upravit pro dané užití, 

3. provést vývoj na zelené louce a vše vystavět od začátku. 

Každé řešení skrývá své výhody a nevýhody, které budou s konkrátnějšími příklady 

diskutovány v následujících kapitolách. 

Před hodnocením jednotlivých řešení je potřeba zdůraznit, že celá aplikace má za úkol sloužit 

v akademickém sektoru s případným rozšířením do státní správy. Tento fakt je důležitý z důvodu 

hodnocení řešení z pohledu licencování.  

3.1 GIS cloud služby 

Druhé desetiletí jednadvacátého století se nese na technologické myšlence coudových služeb. 

Cloud služby jsou známé již delší dobu, ale až s rozvojem technologií a poklesem cen se cloud 

dostal až k běžným uživatelům. Cloud jako takový bude popsán v následujících kapitolách, které 

se budou zabývat konkrétními technologiemi. Tato kapitola je věnována cloud službám 

zaměřeným na GIS. 

„Cloud computing je nový způsob využívání zdrojů (zejména hardware, software) v IT, 

vycházející z možnosti jejich sdílení mezi aplikacemi a odstranění přímé vazby aplikační logiky 

na fyzické komponenty (virtualizace).“ (www.cloud.cz , 2013) 
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Oblast webových technologií už nepatří pouze největším hráčům na trhu s GIS, jako jsou 

Intergraph nebo ESRI. V současnosti je možné využívat služby i menších společností nebo 

projektů a mnohdy i v omezené míře zdarma. Z důvodu nekomerčního zaměření zadání proto 

budou uvažovány projekty, které jsou zdarma nebo jsou poplatky za jejich využívání nízké. Níže 

budou představeny projekty, které jsou momentálně ve stádiu plného nasazení, popřípadě ve 

stádiu dokončování. Na internetu se lze dočíst o dalších projektech, které jsou ve stádiu vývoje.  

Nespornou výhodou GIS cloud služeb je jejich jednoduchost. Chce li uživatel využívat službu 

pouze pro osobní potřeby, tak nemusí ovládat žádné speciální administrátorské schopnosti a 

služba jej provede veškerými funkcemi. Pokud to je vyžadováno, některé služby jsou schopny 

nabídnout i rozšířenou správu uživatelů a práv. V těchto případech je lepší, aby se o službu staral 

člověk, který má pokročilejší IT znalosti. Přesto odpadá nutnost obstarávat celý server. Uživateli 

je předloženo řešení, které zajišťuje ukládání, zálohování, vkládání, úpravu či export 

prostorových dat a mnoho dalších funkcí. Některé služby dokáží nad daty provádět prostorové 

analýzy, což pro mnohé obory může znamenat nahrazení desktopových řešení. Pokud se 

jednotlivec nebo firma rozhodne důvěřovat GIS cloud, dostane službu téměř srovnatelnou 

s desktop verzí, ale s pokročilejšími možnostmi publikace výsledků v prostředí internetu. 

Pro testování GIS cloud služeb byl použit shapefile s předvyplněnými údaji ekologických 

hodnot. 

3.1.1 GIS Cloud 

Jako nejpokročilejší projekt mezi GIS cloud službami se dá považovat služba GIS Cloud (dále 

jen GC). Z hlediska charakteru projektu je na prvním místě důležitá cenová politika, která je 

v případě GC velice příznivá. Pro nekomerční účely lze aplikaci využívat zdarma. Co se týče 

komerčního využití, tak je účtován měsíční poplatek 55$/uživatele/měsíc.  
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Technické řešení GC není nikde zmiňováno. Zvolené serverové části můžeme pouze 

odhadovat. Klientská část sice není nikde citována, ale po vyzkoušení a nahlédnutí do zdrojových 

kódů bylo zjištěno použití JavaScript knihovny Leaflet pro práci s prostorovými daty. GC je 

možné využít ve spojení s mobilním telefonem. Mobilní aplikace je psaná v jazyce JavaScript 

s využitím knihovny jQuery mobile. Je vidět, že na straně klienta je využíváno výhradně 

technologií šířených pod svobodnou licencí. Dá se předpokládat, že stejně tomu bude na straně 

serveru. 

Pro vývojáře jsou zpřístupněny API, jejichž dokumentace je přístupná na těchto stránkách 

http://www.giscloud.com/developers. Jsou dostupné jak JavaScript knihovny pro vývoj, tak 

REST API pro přístup k informacím.  

Pro otestování byl zřízen demo účet, pro jehož získání je potřeba vyplnit jednoduchý formulář 

s emailem a heslem. Po ověření existence emailu je možné užívat účet k tvorbě map pro 

nekomerční účely. 

Během prvního přihlášení je uživatel vyzván k vytvoření nového mapového projektu a 

nahrání prostorových dat pro publikování. Do webové aplikace GC je možné importovat 

vektorové formáty SHP, KML, GPX. Jako velice přínosné se dá hodnotit možnost připojení 

vlastní PostGIS databáze. Možnost nahrání vlastních rastrových prostorových dat není umožněna. 

Zmiňované vektorové formáty lze nahrát jak pomocí formuláře, tak s využitím „Drag and 

drop“. Pro testování byl nahrán výše zmiňovaný testovací shapefile s biotopy. Pokud je k SHP 

souboru nahrán i PRJ soubor s definicí projekce, tak aplikace sama rozpozná použitý 

souřadnicový systém, který je následně použit v nastavení vrstvy.  

Po dokončení procesu nahrávání je možné vrstvu zobrazit a pracovat s ní velice podobně jako 

v desktopovém prostředí. Pomocí nástroje pro dotazování lze vypisovat atributové informace 

v boční liště, také je možnost otevřít atributovou tabulku se všemi záznamy. V obou zmíněných 

případech lze upravovat hodnoty atributů.  

http://www.giscloud.com/developers
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Stylování vrstev je opět velice podobné jako v desktop sourozencích. Co se týče 

polygonových vrstev, je umožněno nastavovat barvy a styly hranic a výplně. Také lze využít 

podmíněné stylování v závislosti na hodnotě atributů nebo náhodné obarvení. Možnost 

zprůhlednění vrstvy se bohužel nenachází v možnostech nastavení, ale až v hlavním mapovém 

poli vlevo dole. Popis (label) vrstev je jedna z možností nastavení vrstvy. 

Zobrazení podkladových map je v aplikaci GC jednoduchou a příjemnou záležitostí. 

V nabídce ‚vložení nové vrstvy‘ jsou přednastaveny veřejné TileCache mapové podklady mezi 

které patří: 

1. mapové podklady společnosti Google, 

2. mapové podklady společnosti Microsoft, 

3. Open Street Map, 

4. mapové podklady společnosti CloudMate, 

5. mapové podklady společnosti MapQuest. 

Jednou z požadovaných funkcí je výpočet plochy vložených biotopů. Ukázalo se, že GC 

neumí spočítat plochu u polygonů vložených pomocí SHP souboru, uživatel je upozorněn, že lze 

plochu počítat pouze vrstvám, které jsou uloženy v PostGIS. 

Pro potřeby automatizace procesu výpočtů je potřeba v aplikaci nastavit procesy, které 

výpočet samy provedou. V aplikaci bohužel tato důležitá funkce nebyla nalezena. V případě 

využití GC pro potřeby splnění stanovených cílů by byl uživatel nucen provádět výpočet ručně. 

Ruční výpočet s sebou nese nejen zvýšené nároky na uživatele, ale také možnost vstupu chyb 

způsobených nesprávným výpočtem. 

Nedílnou součástí projektu je publikace. GC umožňuje poměrně široké možnosti šíření 

obsahu ke koncovým uživatelům. Nejjednodušším řešením je tisk oblasti do PNG. Pro 

dynamické nahlížení lze použít přímo webovou aplikaci, která umožňuje správu uživatelů. 

Vzorový projekt Obrázek 1 je umístěn na této adrese:  

http://viewer.giscloud.com/map/93998/ema.  

http://viewer.giscloud.com/map/93998/ema
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Data mohou být šířena pomocí WMS služby. Při volbě tohoto způsobu distribuce je 

vygenerována url adresa pro připojení ke službě. Zároveň lze jednotlivé vrstvy zpětně exportovat 

do vektorových formátů SHP, MapInfo, KML, DXF, CSV. 

 

Obrázek 1 Ukázkový projekt v prostředí GisCloud 

Ač je funkcionalita webového řešení GC vysoká, nasazení této technologie pro použití 

v řešeném projektu není vhodné z důvodu nedostatečné automatizace a absence některých funkcí. 

Pro nasazení by se pravděpodobně dalo využít GC API pro napsání vlastní webové aplikace. 

Testováním bylo dokázáno, že GC je služba s výtečným poměrem cena-výkon. Její obrovskou 

výhodou je, že jí je možné využívat zdarma pro osobní, akademické nebo nekomerční účely a 

stojí za ní profesionální společnost, která se stará o její vývoj. V budoucnu se dá předpokládat 

nárůst využívání GIS cloud služeb a GC je na tuto dobu připraven. 
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3.1.2 MangoMap 

Druhou z testovaných GIS cloud služeb byly MangoMap. Hlavní myšlenkou, která je 

prezentována ve videu na titulní straně služby, je ulehčení prezentace prostorových informací. 

Bohužel stránky služby (http://www.mangomap.com/) neposkytují absolutně žádné bližší 

informace o službě. Na hlavní stránce je uvedeno například logo UNICEF, ale zda tuto službu 

využívá, to už se nepíše.  

Informace o technickém řešení jsou stejně chudé jako u GC. Opět bylo zjištěno na základě 

testování využití knihovny Leaflet.  

Služba neumožňuje placený režim, je tedy pouze zdarma. Zřízení uživatelského účtu je opět 

velice jednoduché, jde pouze o vyplnění formuláře s emailem, heslem a uživatelským jménem. 

Po potvrzení emailu lze službu bezplatně využívat. 

Služba MangoMap neumožňuje nahrání jiného formátu než shapefile. Pro adekvátní 

porovnání s GC posloužil stejný testovací shapefile jako v předchozí službě. Po nahrání souboru 

se zobrazí podobná nabídka jako v GC, kde je možné nastylovat vrstvu, přidat popisky (label) a 

zvolit atributy pro zobrazení při dotazu. V porovnání se způsobem stylování v GC je MangoMap 

uživatelsky přívětivější, navíc lze lépe pracovat s průhledností vrstvy. 

Možnost volby podkladových map je v této službě značně omezená, mezi nejkvalitnější 

podklady patří Open Street Map, dalšími dostupnými podklady jsou např. hranice států, mapa 

terénu a mapové podklady od firmy MapQuest. Další nevýhodou je možnost volby pouze jedné z 

podkladových vrstev. 

Publikace map je možná vyexportováním PNG nebo PDF souboru, anebo pomocí veřejně 

přístupného odkazu (http://mangomap.com/maps/3867/ema). 

http://www.mangomap.com/
http://mangomap.com/maps/3867/ema
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Obrázek 2 Ukázkový projekt v prostředí MangoMap 

MangoMap je skutečně především službou na publikaci výsledků. Svůj úkol plní obstojně, ale 

pro složitější správu dat se nehodí. 

3.1.3 Zhodnocení cloud služeb 

Z představených služeb dosahuje vyšší úrovně pouze GC. Důvod zamítnutí pro zhotovení 

zadání je zmíněn v kapitole věnující se GC. Je nutno podotknout, že se dá očekávat stálý vývoj 

této služby a během pár let by tato služba plně vyhovovala. MangoMap je služba pouze pro 

sdílení informací, stejně jako mnohé další podobné služby na internetu. Pokud by byl výpočet 

hodnot proveden na desktopu, byla by služba pro prezentaci dostačující. 

3.2 GIS web frameworky 

Framework je softwarová struktura, která slouží jako podpora při programování a vývoji a 

organizaci jiných softwarových projektů. Může obsahovat podpůrné programy, knihovny API, 

podporu pro návrhové vzory nebo doporučené postupy při vývoji. (Wikipedia) 
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3.2.1 GeoNode 

GeoNode je platforma pro správu a publikaci prostorových informací. Platforma využívá 

ověřený open source software se všemi výhodami, které s sebou nese. GeoNode umožňuje 

zkušenějším uživatelům po bližším seznámení s platformou snadné publikování mapových 

výstupů v podobě interaktivních map.  

Jeden z nástrojů se specializuje na správu dat. S využitím softwaru GeoNetwork je možné 

spravovat metadata o prostorových informacích. Dalším krokem následujícím po uskladnění dat 

je jejich publikace zprostředkovaná mapovým serverem GeoServer a uživatelským prostředím 

napsaným v JavaScript knihovnách OpenLayers a GeoExt. Pro snadné a čitelné programování 

veškeré funkcionality je využito platformy Django, která je napsána v jazyce Python. Díky 

využití mapového serveru GeoServer jsou veškeré prostorové informace dále šiřitelné mapovými 

službami standardů OGC. 

Platforma vyšla v poslední verzi 1.2 dne 23. října 2012. Podle aktivity na vláknech na GitHub 

lze konstatovat, že se platforma úspěšně vyvíjí. Na internetu je možné najít ukázky projektů, 

které jsou postaveny právě na GeoNode, jako například: http://horn.rcmrd.org/ . 

 

Obrázek 3 Geoportál projektu Open data for the horn 

http://horn.rcmrd.org/
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 Využití GeoNode v řešení diplomové práce by bylo jistě možné. Chybějící nativní podpora 

některé databáze by byla jistě možná doprogramovat. Celý vývoj by byl pravděpodobně náročný 

zejména v první seznamovací fázi, kdy je potřeba zorientovat se v architektuře platformy. Po 

seznámení lze očekávat rychlý vývoj především díky známé a ověřené platformě Django. 

3.2.2 Mapito 

Mapito je GIS platforma vznikající v letech 2011 – 2012 v rámci diplomové práce Jakuba 

Dubrovského (2013). Práce se zabývá vytvořením platformy pro sdílení prostorových informací. 

Výsledkem je funkční platforma harmonizující GIS technologie. Výhodou Mapita je, že využívá 

výhradně open source technologie. 

Síla platformy Mapito je schopnost provázat mapový server, prostorovou databázi a geoportál 

tak, aby správce systému nemusel postupně spravovat jednotlivé části, ale správa všech 

komponent se odehrává v uživatelsky přívětivém prostředí zajišťujícím správný chod systému. 

 

Obrázek 4 Administrační prostředí Mapito 
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Architektura Mapito počítá s rozšiřováním o moduly. Mapito obsahuje API, které umožňují 

přístup k datům z databáze nebo ověřování uživatelů. Na straně serveru je pro psaní modulů 

využíván jazyk PHP a na straně klienta v geoportálu JavaScript. 

Zdrojový kód je možné stáhnout z GitHub na stránce https://github.com/jkdubr/Mapito, zde je 

také publikován návod na instalaci a částečná dokumentace. Autor platformy provozuje blog na 

adrese www.dubrovsky.posterous.com, kde se pokouší oslovit komunitu uživatelů pro využívání 

a práci na platformě. 

Pokud by byla platforma Mapito zvolena pro řešení tvorby GISu pro evidenci biocenter, tak 

bude řešení rozděleno do dvou částí. Na straně serveru bude muset být v rámci modulu řešeno 

zpracování a počítání dat, v geoportálu se už budou zpracovaná data uživatelům zobrazovat. 

3.3 Vývoj vlastní aplikace 

Poslední varianta implementace GIS zvažuje provedení vývojové části bez podpory některé 

platformy. Tato varianta má jak podstatné zápory, ale také klady. V této kapitole bude zváženo, 

co by takový vývoj obsahoval, jaké by se daly využít prostředky a výhody či nevýhody, které 

z tohoto řešení plynou. 

Již ze zadání cílů vyplývají základní technické prostředky, které musí celý GIS obsahovat. 

Pro ukládání prostorových a atributových dat je potřeba zajistit databázi. Z databáze musí být 

prostorová data distribuována mapovým serverem. Uživatel musí být v prostředí geoportálu v 

interakci s daty. Geoportál musí zobrazovat všechny potřebné informace. Zmíněné prvky musí 

být spravovatelné v administračním prostředí. 

Jednou z výhod vlastního vývoje je možnost zvolit si veškeré technologie dle vlastního 

uvážení. Vývojář není tlačen do technologie, se kterou není seznámen nebo s ní má špatné 

zkušenosti. Již bylo zmíněno, že výsledný GIS by měl být postaven na technologiích 

nevyžadujících finanční vstupy, tudíž i technologie použité během vývoje by měly být šířeny pod 

svobodnou licencí. Výčet technologií běžně používaných pro vývoj aplikací s podobným 

zaměřením je uveden v Tabulka 3. 

 

https://github.com/jkdubr/Mapito
http://www.dubrovsky.posterous.com/
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Prostorová databáze Mapový server Geoportál (JS knihovna) 

PostGIS GeoServer OpenLayers 

MySQL, MongoDB MapServer Leaflet 

Tabulka 3 Technologie používané pro vývoj GIS 

Vývojář má široké spektrum, které lze využít. Cesta vlastního vývoje se negativně promítne v 

časové náročnosti vývoje. Pokud není vývoj prováděn koncepčně, tak hrozí ztráta možnosti 

dalšího vývoje systému v závislosti na měnících se požadavcích uživatelů. 

3.4 Výběr řešení 

Každý ze zmíněných přístupů má své klady a zápory. Úkolem bylo vybrat řešení, které není 

nejvhodnější pouze dnes, ale i v budoucnu. Z důvodu nejistoty se jeví jako méně vhodné použití 

cloudové služby. Nikde není garance, že služba v neplacené podobě nepřestane fungovat a celé 

řešení by poté ztratilo na smyslu. Zbývá výběr mezi vývojem s pomocí platformy nebo bez ní. 

V tuto chvíli je potřeba zvážit časovou náročnost vývoje takové funkční aplikace. GIS musí být 

nasazen, zkonzultován a otestován a z toho důvodu bude využita GIS platforma Mapito, která se 

jeví jako jednodušší pro okamžitý vývoj. Zhodnocení jednotlivých přístupů je lépe čitelné 

z Tabulka 4 Zhodnocení funkcí pro jednotlivé přístupy řešení. 

 GIS Cloud MangoMap GeoNode Mapito Vlastní vývoj 

Řízení rolí x x x x x 

Vkládání prostorových dat x x x x x 

Vkládání atributových dat x x x x x 

Automatizovaný výpočet 

v atributové tabulce 
- - x x x 

Široká škála mapových 

podkladů 
x x x x x 

Měření ploch a vzdáleností x x x x x 

Příjemné uživatelské prostředí x x x x - 

Garance dostupnosti - - x x x 

Časové nároky na řešení neřešitelné neřešitelné vysoké střední vysoké 

Tabulka 4 Zhodnocení funkcí pro jednotlivé přístupy řešení 
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4. Mapito 

Platforma Mapito je postavena na architektuře klient server, konkrétně na třívrstvé 

architektuře oddělující prezentační, aplikační a datovou část.  

4.1 Architektura 

Mapito je postaveno na architektuře klient server, konkrétně na třívrstvé architektuře 

oddělující prezentační, aplikační a datovou část. Jednotlivé prvky architektury jsou pevně dané, 

protože se na ně přímo vážou funkce jádra. 

 

Obrázek 5 Schéma třívrstvé architektury platformy Mapito 
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4.2 Prezentační vrstva 

Prezentační vrstva je uživatelské prostředí, ve kterém je umožněna interakce uživatele se 

systémem. V případě platformy Mapito jsou zřízena dvě rozhraní pro interakci. Prvním je 

takzvané administrační prostředí, které slouží pro správu geoportálů a nastavení uživatelů a 

příslušných práv. V první řadě je zde formulář pro nastavení nezbytných připojení pro chod 

platformy. Administrační prostředí je napsáno s využitím knihovny jQuery mobile díky němuž je 

přehledné a lze jej prohlížet i na mobilních zařízeních. 

 

Obrázek 6 Administrační prostředí Mapito 

Druhým uživatelským prostředím jsou stránky zobrazující mapová data. Obsah stránky 

mapových aplikací lze měnit v administračním prostředí. Díky modulovému řešení můžou být 

funkce aplikací upravovány na základě požadavků uživatele. Webová stránka mapové aplikace 

využívá především knihovny OpenLayers. 
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Obrázek 7 Geoportál platformy Mapito 

4.3 Aplikační vrstva 

Vrstvu obstarávající komunikaci mezi prezenční a datovou vrstvou zajišťuje jádro platformy 

Mapito. Jádro je napsáno v jazyce PHP. Jádro obstarává především správu vytvořených 

geoportálů, vrstev, stylů, uživatelů a jejich změny v administračním prostředí. Do aplikační 

vrstvy spadá také mapový server GeoServer. 

Již zmíněná výhoda celé platformy spočívající v ulehčení práce s jednotlivými prvky 

webového GIS. Při procesu vytváření nového geoportálu je to jádro platformy, které pomocí 

REST rozhraní provede požadované operace na straně GeoServeru, vytvoří novou databázi 

v PostGIS a oba prvky propojí. Uživatel nemusí mít žádné zkušenosti se jmenovanými 

technologiemi. 

Jádro obsahuje API rozhraní, které může být využito při vývoji modulů. Jedna z metod, které 

lze využít je proxy služba, která zprostředkovává WMS a WFS služby klientské části. Právě díky 

API lze zobrazovat některé služby pouze oprávněným uživatelům. 
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4.4 Datová vrstva 

Mapito pro ukládání dat vyžaduje připojení na dvě databáze. Tento přístup s sebou nese 

mnohé nevýhody, ať už z pohledu správy, jelikož musí být zajištěn paralelní běh dvou databází, 

nebo z pohledu vývojáře, kdy jsou na něho kladeny větší požadavky na znalosti. Přístup dvou 

databází autor obhajuje myšlenkou oddělení metadat platformy ukládaných v MySQL od 

prostorových a atributových dat ukládaných v PostGIS. I přes nevýhody musí být tento fakt 

respektován. Díky jádru, které provádí veškerou komunikaci s MySQL samo, nemusí být tento 

problém tak vážný. 

Mapito veškeré údaje o uživatelích, geoportálech nebo stylech ukládá do MySQL. Pomocí 

API je možné k těmto informacím přistupovat. Prostorová data jsou uložena v PostGIS, ten je 

napojen na GeoServer, který distribuuje data dále ve standardech OGC. Tím, že je pro každý 

geoportál vytvořena nová databáze, v ní vzniká prostor vyčleněný jak pro zmíněná prostorová 

data, tak další data vztahující se k danému geoportálu. 

4.5 Technologie 

Platforma Mapito je postavena na mnoha technologiích. Aby bylo možné pracovat na vývoji 

nového modulu, je vhodné porozumět technologiím běžícím na pozadí. Následující podkapitoly 

se budou věnovat krátkému představení technologií dotčených v Mapito. 

4.5.1 GeoServer 

GeoServer je open source webový server šířený pod licencí GNU/GPLv2. Server je napsaný v 

programovacím jazyce Java. Umožňuje nejen sdílet, ale i upravovat prostorová data. Projekt 

klade důraz na interoperabilitu, publikuje data s využitím otevřených standardů v oblasti OGC. 

GeoServer implementuje standardy jako WMS, WCS či WFS. Publikovaná data je možné 

vkládat v běžně používaných vektorových či rastrových formátech jako SHP nebo GeoTIFF. 

Další možností jak publikovat data je připojit prostorovou databázi. Některé databáze jsou 

nativně podporované, jiné je možné používat po rozšíření GeoServeru o extenzi. Z nejznámějších 

systémů řízení báze dat stojí za zmínku PostGIS, MySQL, Oracle, DB2, Microsoft SQL ale i 

ArcSDE. GeoServer nabízí možnost stylování publikovaných dat ve standartu SLD. Pro 

konfiguraci GeoServeru lze využít intuitivního webového prostředí, nebo pro programový přístup 

REST API. 
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4.5.2 PostGIS 

PostGIS je rozšíření objektově-relačního systému řízení báze dat PostgreSQL. PostGIS 

implementuje specifikaci Simple Features konsorcia Open Geospatial Consortium, která přidává 

PostgreSQL podporu geografických objektů. Nad geografickými objekty je poté možné provádět 

prostorové dotazy známé z desktopového GIS řešení. Ve verzi 2.0 přibyla podpora rastrových 

formátů, tudíž lze veškeré uložení geografických dat provádět v databázi. 

4.5.3 MySQL 

MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB, nyní vlastněný 

společností Oracle Corporation. Databáze je šířena pod dvojím licencováním, tedy jak pod open 

source licencí GPL, tak pod komerční licencí. Díky volnému šíření, jednoduchosti a vysokému 

výkonu se stala MySQL jednou z nejrozšířenějších databází. 

MySQL lze stejně jako PostgreSQL rozšířit o podporu prostorových dat a propojit databázi 

s GeoServerem. Mapito používá MySQL pouze pro uložení konfiguračních dat a tudíž takové 

rozšíření není potřeba využívat. 

4.5.4  PHP 

PHP je nejrozšířenější skriptovací programovací jazyk. Oblíbeným se stal především díky 

jednoduchosti použití a bohaté zásobě funkcí. Je určený především pro programování 

dynamických internetových stránek a webových aplikací. PHP lze použít i k tvorbě konzolových 

a desktopových aplikací.  

Při použití PHP pro dynamické stránky jsou skripty prováděny na straně serveru, k uživateli 

je přenášen až výsledek jejich činnosti. Interpret PHP skriptu je možné volat pomocí příkazového 

řádku nebo dotazovacích metod HTTP.  

4.5.5 OpenLayers 

OpenLayers je knihovna v jazyku JavaScript umožňující vytvářet webové stránky s dynamickými 

mapami. Knihovna je šířena pod svobodnou BSD licencí. Pomocí této knihovny je v aplikaci 

umožněno vložení WMS a WFS vrstev nebo interakce s mapou. Geoportál v Mapito využívá 

OpenLayers verze 2.12, v roce 2013 se očekává vydání nové verze 3.0, kde bude kompletně 

přepracováno API a umožní jednodušší a modernější psaní webových mapových aplikací. 
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4.5.6 jQuery 

jQuery je malá JavaScript knihovna, která klade důraz na interakci mezi jazykem JavaScript a 

HTML. Knihovna rozšiřuje možnosti jazyka JavaScript pro psaní dynamických webových 

stránek. Byla vydána v roce 2006 na newyorském BarCampu. jQuery je svobodný a otevřený 

software pod duální licencí MIT a GPL. jQuery je knihovna rozšiřitelná o moduly. V textu práce 

zaznělo, že prostředí Mapito admin je napsáno v knihovně jQuery mobile což je nadstavba nad 

jQuery. 

JQuery mobile usnadňuje psaní webových stránek optimalizovaných pro mobilní zařízení. 

Takzvaného mobilního vzhledu webové aplikace je možné využít i v tvorbě stránek, které nejsou 

primárně určené pro mobilní zobrazení, protože mobilní vzhled působí účelně a přehledně. 

4.6 Instalace platformy Mapito 

Pro běh platformy bylo vyčleněno místo na serveru GIS laboratoře při Institutu 

geoinformatiky na VŠB-TUO v Ostravě. Na infrastruktuře již byl nainstalován operační systém 

Ubuntu 12.04 LTS, který je pro instalaci potřebných komponent vyhovující. 

 Instalace platformy Mapito probíhá naklonováním veřejného GIT repozitáře do složky 

webového serveru. Na používaném serveru byl nainstalován webový server Appache. Příkaz pro 

klonování platformy je ‚git clone https://github.com/jkdubr/Mapito.git‘. Tím, že je jádro 

platformy napsáno v jazyce PHP, je potřeba rozšířit základní funkcionalitu tohoto jazyka o 

specifické funkce, které jsou v jádře použity. Jedná se o rozšíření podpory CURL a databáze 

PostgreSQL. Po těchto krocích je možné vstoupit do webového rozhraní, kde je vyžadováno 

nastavení přístupových údajů k databázím MySQL, PostGIS a GeoServeru. 

Zmiňované komponenty byly nainstalovány a bylo možné vyplnit požadované přístupové 

parametry ke službám. 

https://github.com/jkdubr/Mapito.git
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Obrázek 8 Formulář nastavení Mapito 
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Pokud se po vyplnění nastavení zobrazí ukázka mapového portálu, proběhlo vše správně a je 

možné začít naplno využívat Mapito. Postup instalace je zdokumentován na webových stránkách 

https://github.com/jkdubr/Mapito nebo http://dubrovsky.posterous.com/ , kde je možné hledat 

podporu. 

4.7 Práce s Mapito 

Prvním krokem k publikování prostorových dat je vytvoření nového plánu v záložce ‚Plans‘. 

Plán může být chápán jako oblast, ve které budou zobrazeny vrstvy. Každý plán může být 

prohlížen ve webovém geoportálu. 

 

Obrázek 9 Konfigurace nového plánu 

Ve formuláři pro vytváření nového plánu musí být vyplněn jedinečný název plánu, souřadnice 

středu mapového pole a zoom. Po úspěšném zadání parametrů nového plánu a uložení, dojde 

k posloupnosti procesů, které zajistí vložení plánu do potřebných komponent platformy Mapito: 

 vytvoření databáze v PostGIS 

 registrace vložených atributů do databáze v MySQL 

 vytvoření nového workspace a data store v GeoServeru 

 napojení PostGIS databázi na GeoServer 

https://github.com/jkdubr/Mapito
http://dubrovsky.posterous.com/


Vojtěch Dubrovský: Webová mapová aplikace pro podporu dokumentace biocenter 

28 

2013 

Po uložení je možné navštívit mapovou aplikaci, která kromě přednastavených Google maps 

neobsahuje žádné vrstvy. Nutno podotknout, že harmonizací používaných komponent ukazuje 

platforma Mapito svojí sílu, jelikož se dá předpokládat, že běžnému uživateli by tyto kroky 

zabraly značnou dobu. 

 

Obrázek 10 Mapová aplikace zobrazující oblast haldy Ema 

V záložce ‚Layers‘ jsou zobrazeny publikované plány. Vybráním plánu se nabízí možnost 

vložit nebo upravit vrstvy. Přidání vrstvy lze provést dvěma způsoby. První a jednodušší 

variantou je vložení existující WMS. Záložka ‚Add remote WMS‘ obsahuje formulář na vyplnění 

parametrů pro připojení k WMS službě. Vkládání externí WMS má jediné omezení -

v souřadnicovém systému služby. Vkládaná služba musí podporovat souřadnicový systém 

EPSG:900913. Toto omezení plyne ze skutečnosti, že geoportál má jako základní projekci 

nadefinovanou právě tuto. 
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Obrázek 11 Formulář na vložení WMS vrstvy 

Druhá složitější varianta umožňuje uživateli vkládat vlastní vektorová data. Data musí být 

v souřadnicovém systému WGS84 konkrétně EPSG:4326. Následně je možné data pomocí 

programu Quantum GIS nahrát do příslušné databáze na PostGIS. Po načtení dat je možné této 

vrstvě v ‚Admin‘ prostředí přiřazovat atributy ovlivňující její zobrazení v geoportálu. 

Vektorovým vrstvám jde upravovat na rozdíl od WMS vrstev styl, který je definován ve formátu 

SLD. V rámci úpravy stylu může být manipulováno s průhledností vrstvy, barvami, styly čar 

nebo popisky.  

Oběma typům vrstev lze mimo jiné určovat zařazení do složky, pojmenování, viditelnost pro 

nepřihlášeného uživatele nebo legendu. 

V administrátorském prostředí je možné spravovat uživatelské účty. V záložce ‚Users‘ je 

jednoduchý formulář vyžadující email, jméno a heslo pro vytvoření nového uživatele. Po jeho 

vytvoření jsou odeslány uživateli přihlašovací údaje na email, aby bylo možné je zálohovat. 

Přihlášený uživatel může přiřazovat jednotlivým plánům předpřipravené role. Prozatím Mapito 

neumožňuje vytváření nebo editaci rolí, ale pro potřeby splnění cílů této práce stačí současná 

situace. 
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5. Modul Biotopy 

V době, kdy byly všechny komponenty připraveny, bylo možné přistoupit k návrhu a 

následné realizaci modulu splňujícího požadavky, které byly stanoveny v cílech. Z poznatků 

nabytých během instalace platformy bylo jasné, jaké operace by měly probíhat na straně serveru a 

jaké na straně klienta.  

5.1 Serverová část 

Operace potřebné k publikování mapových dat provede Mapito automaticky. Pro potřeby 

mapování biotopů je nezbytná speciální datová struktura zahrnující sledované atributy, nad nimiž 

budou provedeny automatizované výpočty. Zároveň musí být pro každé mapované území 

evidovaná hospodářská a společenská hodnota. Serverová část se dotkne především návrhu 

databáze. Z platformy Mapito vyplývá, že pro uložení prostorových a atributových dat musí být 

použita databáze PostGIS. Datová struktura bude definována SQL příkazem pro vložení tabulek, 

pohledů, triggerů a funkcí. SQL příkaz bude spouštěn z ‚Admin‘ prostředí a bude vykonáván nad 

zvolenou databází. 

5.1.1 Návrh tabulek 

V programu pgModeler byl proveden návrh tabulek, které budou použity pro uložení 

mapovaných biotopů, atributových dat a hospodářské a společenské hodnoty. V pgModeleru je 

možné tyto navržené tabulky vyexportovat do SQL, který může být použit pro dávkové vytváření 

tabulek. 

1. Tabulka biotopy 

V tabulce biotopy budou evidovány mapované biotopy. Každý biotop bude reprezentován 

jedním záznamem. Vkládání dat bude probíhat ve dvou krocích. V prvním kroku bude do tabulky 

vložen záznam s ‚gid‘, což je jedinečný identifikátor, a geometrie. Nad vloženými daty poté 

proběhne automatický výpočet plochy. V druhém kroku budou vkládána atributová data 

popisující stav mapovaného biotopu. Charakter dat vyplývá z (Lacková, 2012). 
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Obrázek 12 Navržená tabulka Biotopy 

Navržená tabulka biotopy zobrazuje jednotlivé atributy s jejich datovými typy. Atributy 

původnost až synantropie2 mají definované omezení vstupních hodnot, jež se mají pohybovat 

v rozmezí 1-5. Zmíněné atributy s dalšími údaji o ploše a koeficientem ‚ke‘ poslouží k vypočtení 

ekologické hodnoty. Tento výpočet je popsán níže. 

2. Tabulky společenské a hospodářské hodnoty 

Pro evidenci hospodářské a společenské hodnoty budou použity dvě oddělené tabulky, které 

jsou ale svým charakterem velice podobné a liší se pouze atributy. Obsah a struktura tabulek 

vyplývá z (Lacková, 2012). 
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Obrázek 13 Tabulky hospodářské hodnoty (vlevo) a společenské hodnoty (vpravo) 

Tabulka slouží pro evidenci třech jevů ve dvou časových úsecích. Aktuální stav je v návrhu 

tabulek odlišen sloupci začínajícími na znaky ‚a_‘. Pro evidenci potenciálních hodnot jsou 

sloupce odlišeny znaky ‚p_‘. Mimo šesti zmíněných sloupců je v tabulce zaznamenán jedinečný 

identifikátor ‚gid‘, údaje sloužící pro uložení názvů, skupin, možnosti evidování atd. Tyto 

dodatečné informace neslouží k potřebám mapování, ale jsou použity pro správné zobrazení 

v klientské části modulu. Například ve sloupci ‚hyp_max‘ jsou hodnoty hypotetického maxima 

sloužícího ve výpočtu níže zmíněných databázových pohledů. Dále mezi hodnoty, které nejsou 

uživateli zobrazeny, patří sloupce ‚editable‘ evidující, zda je možné nějaký sloupec v klientské 

části editovat. 

Z tabulek společenské a hospodářské hodnoty jsou získávány agregací dat další informace. 

Agregační funkce jsou vloženy v databázových pohledech takzvaných ‚views‘. Vytvořené 

pohledy vznikly jako jednoduchý SQL dotaz typu ‚select‘ viz příkaz níže. V databázi se 

vytvořený pohled jeví jako databázová tabulka a tak se k ní lze jednoduše připojit a zobrazovat 

z ní data. 
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CREATE OR REPLACE VIEW bio_view_hosp_hod_1 AS  
SELECT bio_hosp_hod."group", sum(bio_hosp_hod.a_hosp_hodnota) AS sum_akt, 
sum(bio_hosp_hod.p_hosp_hodnota) AS sum_pot, (sum(bio_hosp_hod.a_hosp_hodnota) * 
100)::numeric / sum(bio_hosp_hod.p_hosp_hodnota)::numeric AS plneni 
FROM bio_hosp_hod 
GROUP BY bio_hosp_hod."group"; 
 

5.1.2 Triggery 

„Triggery jsou procedury, které se spouštějí v případě, že dojde ke specifikované události. 

Existují dva typy triggerů:  

• triggery příkazů – spustí se jednou při každém odpovídajícím příkazu  

• triggery řádků – spustí se jednou pro každý řádek tabulky, nad kterým probíhá nějaký 

příkaz.“ 

(Telnarová, 2006) 

 

Ke každé navržené tabulce přísluší jeden trigger, který je volán pokud dojde k vložení nového 

záznamu nebo k jeho úpravě.  

Trigger k tabulce biotopy spouští proceduru, která s využitím funkcí PostGIS počítá plochu 

k vkládaným záznamům (viz SQL příkaz níže). 
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CREATE OR REPLACE FUNCTION calc_area() 
RETURNS trigger AS 
$BODY$  
BEGIN  
  NEW.area:=ST_Area(transform(NEW.the_geom, 32633)); 
  RETURN NEW;  
END;  
$BODY$ 
LANGUAGE plpgsql VOLATILE 
 

Tabulky společenská a hospodářská hodnota mají triggery, které na základě hodnot ze dvou 

sloupců vypočítají jejich vynásobením novou hodnotu a tu uloží do nového sloupce. 

Využitím triggerů bylo dosaženo jednoho z cílů, a to automatického výpočtu plochy. 

Přenesením výpočtu na úroveň databáze se zmenšuje odpovědnost klienta. 

5.2  Klientská část 

K vytvořené datové struktuře bylo potřeba vytvořit uživatelské prostředí umožňující uživateli 

vytváření a prohlížení plánů určených pro mapování biotopů, vnášení informací o biotopech a 

sociální a hospodářské hodnotě. Pro tyto potřeby bylo využito prostředků platformy Mapito, která 

nabízí API na všech potřebných úrovních. 

5.2.1 Administrační prostředí 

Administrátorská část Mapito využívá knihovnu jQuery mobile, která vytváří jednoduché 

webové stránky. Implementace modulu spočívá ve vytvoření obsahu webové stránky, jenž bude 

začleněn do prostředí Mapito Admin. V levém sloupci přibyla nabídka biotopy, pod níž se 

nachází stránka se všemi plány, které jsou v platformě vytvořeny. Každý název plánu je 

rozbalovací, a nachází se v něm tlačítko, které provede vložení navržené datové struktury do 

databáze příslušného plánu. Vložení dat je časově náročnější, jelikož je SQL dotaz poměrně 

rozsáhlý. Po vykonání operace je možné otevřít mapovou aplikaci, ve které byla datová struktura 

vytvořena. 
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Obrázek 14 Modul ‚biotopy‘ v prostředí Mapito admin 

5.2.2 Modul ‚biotopy‘ v mapové aplikaci 

Modul pro mapování biotopů rozšiřuje funkcionalitu mapové aplikace Mapito. Platforma 

zajišťuje řazení vrstev do stromu, podkladová mapová data, měření, legendu, přihlášení uživatelů 

nebo editaci. 

Jak již bylo naznačeno, platforma Mapito řeší v geoportálu otázku editace. Modul ‚editace‘ 

nebyl v rámci práce nijak měněn. Proces mapování a hodnocení biotopů a biocenter je na něm 

přímo závislý, proto bude alespoň krátce představen. V modulu editace je možné vytvářet nové 

vrstvy typu bodová, liniová nebo plošná. Vytvořené nebo stávající vrstvy v geoportálu je 

následně možné editovat pomocí dostupných nástrojů. Během editace je aktivní funkce 

přichytávání na hrany a body, čímž je ulehčena tvorba navazujících polygonů. 
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Obrázek 15 Editace prostorových dat v prostředí mapového portálu 

Modul ‚biotopy‘ se nachází pod stejnojmenným tlačítkem na pravé liště. Obsah modulu je 

viditelný pouze pro přihlášené uživatele. Přihlášený uživatel má možnost vybrat si mezi 

dotazováním na katastr nemovitostí nebo na biotopy. Výběrem dotazování na katastr je po 

kliknutí do mapy otevřeno nové okno s informacemi o dotazované parcele z katastru nemovitostí. 

Volba dotazování na biotop zobrazí po kliknutí na zmapovaný biotop v mapě jeho kód a odkaz na 

editaci atributových dat biotopu. V modulu ‚biotopy‘ jsou tři tlačítka s odkazy na stránky 

zobrazující ekologickou hodnotu biotopů a dále hospodářskou a společenskou hodnotu 

mapovaného biotopu. 
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Obrázek 16 Obsah modulu Biotopy 

Pro lepší přehlednost je mapová vrstva biotopů zprůhledněna a v každém polygonu je 

zobrazen jeho kód. Těchto vlastností bylo docíleno použitím SLD stylu na straně mapového 

serveru. 

5.2.3 Prostředí editace ekologické hodnoty 

V textu je zmíněno, že se do prostředí pro zobrazení a editaci atributových hodnot lze dostat 

dvěma způsoby. Buď přes tlačítko ‚ekologická hodnota‘ v modulu ‚biotopy‘, nebo označením 

konkrétního polygonu a přes zobrazený odkaz ‚edit‘. 
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Zobrazená stránka obsahuje tabulku s dvaadvaceti sloupci, a proto by bylo velice obtížné ji 

zde prezentovat v přehledné podobě. Tabulka je podobná atributovým tabulkám v desktopovém 

GIS software, s tím rozdílem, že na začátku řádku každého záznamu je tlačítko pro uložení 

hodnot a na konci tlačítko pro smazání záznamu, tedy celého polygonu i s geometrií. V podstatě 

se jedná o zobrazení databázové tabulky biotopy, jejíž obsah je uveden v předchozích kapitolách. 

Kromě sloupce s geometrií jsou v tabulce zobrazena všechna data ze zmíněné tabulky. Sloupce 

‚gid‘ a ‚rozloha‘ jsou předvyplněné a nelze je upravit. Následuje sedmnáct sloupců, které lze 

editovat. Mezi nimi jsou dva sloupce pro uložení názvu biotopu a jeho kódu. Zbylých patnáct 

sloupců slouží pro vložení číselných charakteristik biotopu.  

Na základě rozlohy a vlastností biotopu jsou na konci tabulky vypočteny další charakteristiky 

biotopu dle (Lacková, 2012). Vypočtené hodnoty nejsou uloženy v databázi, ale jsou tvořeny 

dynamicky na základě charakteristik a rozloh jednotlivých biotopů. 

Mezi vypočtené charakteristiky patří procentuální zastoupení rozlohy biotopu z celkové 

rozlohy biocentra. Hodnota vzniká vydělením rozlohy biotopu sumou rozloh všech biotopů.  

Druhá vypočtená charakteristika realizuje splnění jednoho z cílů, neboť počítá ekologickou 

hodnotu biotopu. Vypočtení ekologické hodnoty je provedeno SQL dotazem, který sečte 

charakteristiky biotopu a vynásobí je předchozí vypočítanou hodnotou procentuálního plošného 

zastoupení biotopu. SQL dotaz je uveden níže. 

SELECT ((puvodnost + antropogenost + stupen_degradace + jakostni_trida + trofie + 
saprobita + zralost + rozmanitost + synantropie + chranene_druhy + ohrozeni_spolecenstva + 
vyskyt_bioindikatoru + chranene_druhy2 + synantropie2) * areaperc) FROM biotopy 

Poslední počítanou charakteristikou je potenciál biotopu, jehož hodnota je výsledkem 

vynásobení ekologické hodnoty s atributem ‚ke‘. Všechny zmíněné vzorce vychází z Tabulka 1 

Popis ekologických faktorů a způsob výpočtu aktuální ekologické hodnoty a ekologického 

potenciálu biotopů . 
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5.2.4 Prostředí editace hospodářské a společenské hodnoty 

Z pohledu vývojáře je společenská a hospodářská hodnota velice podobná, jelikož se liší 

pouze daty, která jsou v nich zobrazena. Pro každou z hodnot byla vytvořena samostatná webová 

stránka. Pro vstup dat slouží rozsáhlá tabulka zobrazující jev a jeho zařazení do určité kategorie, 

aktuální bodové ohodnocení jevu, aktuální SVD (současná veřejná důležitost), výsledek 

vynásobení aktuálního bodového ohodnocení a SVD, potenciální bodové ohodnocení jevu, 

potenciální SVD, výsledek vynásobení potenciálního bodového ohodnocení a SVD. Tabulky mají 

52 a 31 záznamů a bylo by obtížné je zobrazit, Obrázek 17 Část tabulky společenských hodnot 

ukazuje alespoň pro představu část tabulky společenských hodnot. Jevy, kategorie a ohodnocení 

SVD jsou předem definovány v databázi, hodnoty vycházejí z (Lacková, 2012). Některé jevy 

nemají určenou hodnotu SVD a je na hodnotiteli, jakou hodnotu vloží. 

 

Obrázek 17 Část tabulky společenských hodnot 

Pod tabulkou se nachází formulář umožňující vložení nového jevu. Uživatel má možnost vybrat 

si kategorii, do které vkládaný jev spadá a po potvrzení je automaticky přidán do tabulky nový 

záznam v příslušné kategorii a je možné k němu vyplnit další atributy např. název, body a SVD. 
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Na konci stránky jsou umístěny dvě tabulky, které zobrazují databázové pohledy definované 

v kapitole 5.1.1. Tabulky slouží pro agregaci dat z hlavní tabulky. 

 

Tabulka 5 Agregovaná data společenské hodnoty 

Agregovaná data slouží k lepšímu přehledu nad mapovanou lokalitou. 
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6. Zhodnocení řešení 

I přes jisté komplikace se ukázalo použití platformy Mapito jako dobré rozhodnutí. Mezi 

kladné zkušenosti patří především jednoduchý vývoj pomocí SQL, PHP, HTML a JavaScript. 

Díky funkcím jádra bylo možné zaměřit se na vývoj modulu a nezabývat se základními funkcemi 

mapového portálu a administračního prostředí. 

Během tvorby modulu Biotopy nastalo několik komplikací, které bylo nutné vyřešit. Mapová 

aplikace je přímo vázaná na souřadnicový systém kódu EPSG:900913, což znemožňuje volbu 

mapového podkladu s jiným souřadnicovým systémem, než právě s tímto. Modul ‚editace‘ při 

ukládání dat někdy vykazoval nepředvídatelné chování a někdy z tohoto důvodu nedošlo 

k uložení dat. Příčin této chyby může být několik. Mapový server GeoServer v rámci svých 

závěrečných prací využívá více studentů a někdy dojde k neúmyslnému vyřazení serveru 

z provozu. To se může projevit zastavením vektorových služeb nebo také všech mapových 

služeb. Na vině zvláštního chování modulu ‚editace‘ může být také knihovna OpenLayers, která 

je kritizována mimo jiné za nekonzistentní práci s vektory.  

Doufejme, že vývoj platformy bude nadále pokračovat a zmíněné nedostatky budou 

v následujících verzích odstraněny. 

6.1 Postup práce v modulu biotopy 

Provedený vývoj modulu se může někomu zdát chaotický, zároveň je z textu těžké pochopit, 

jak probíhá práce s modulem. Lepšímu pochopení napomáhá obrazové schéma postupu práce 

v modulu ‚biotopy‘, viz Obrázek 18 Schéma postupu prací v modulu ‚biotopy Schéma zobrazuje 

jak postup prací, tak odpovědnost za provedenou činnost. Ve schématu figuruje uživatel, 

platforma Mapito a modul ‚biotopy‘. 
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Obrázek 18 Schéma postupu prací v modulu ‚biotopy‘ 
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6.2 Implementace modulu biotopy do platformy Mapito 

Praktickým výstupem práce jsou zdrojové kódy umožňující nasazení modulu ‚biotopy‘ do 

platformy Mapito. Tato kapitola provede sumarizaci napsaných zdrojových kódů a objasnění, 

kam mají být umístěny, aby byl modul plně funkční. 

V přílohách se nachází zip archiv ‚biotopy.zip‘ obsahující další tři podsložky. Modul 

‚biotopy‘ je tvořen celkem devíti soubory. Pro plné začlenění je potřeba v platformě Mapito 

změnit další dva soubory, které jsou také obsaženy v modulu.  

Prvním krokem je nakopírování obsahu složky module do složkové struktury platformy. Ve 

složce \module\viewer\lib\js se nachází skript pro vytvoření modulu ‚biotopy‘ v mapové aplikaci. 

Skript vytváří pomocí HTML kódu tlačítka na volbu funkcí a odkazy na další stránky. Funkce 

odkazování na katastr a biotopy využívají knihovnu OpenLayers. Ve složce 

\module\viewer\img\en_w se nachází obrázek, který je použit v boční liště mapové aplikace. 

Soubory zajišťující PHP funkce se nachází ve složce \module\biotopy. Soubor s názvem 

add_biotopy_plan.php zajišťuje vytvoření databázové struktury pro mapování biotopů. 

Databázová struktura je definovaná SQL dotazem uloženým v souboru biotopySQL.sql. Modul 

mapové aplikace se odkazuje na GFI.php, který vykonává SQL dotaz na zjištění informací o 

biotopech na požadovaných souřadnicích. Souřadnice jsou skriptu posílány jako parametr, 

přičemž skript vrací GID, název biotopu a kód biotopu. Skript pgItem_insert_bio.php je volán ve 

chvíli, kdy chce uživatel vložit nový řádek do tabulky hospodářské nebo společenské hodnoty. 
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Druhá složka, která je potřeba nakopírovat, se nachází ve složce page a jmenuje se stejně jako 

modul ‚biotopy‘. Složku je potřeba umístit do stejné složky jako v modulu, tedy do složky page. 

Obsah složky, jak již její umístění napovídá, slouží pro vytváření webových stránek, které se 

zobrazují v rámci modulu. Index.php je krátký skript, jehož výsledek je začleněn do 

administračního prostředí. Skript vypisuje všechny dostupné plány v platformě Mapito a 

umožňuje vložit do nich datovou strukturu pro mapování biotopů. Na stránku vytvářenou 

skriptem ek_hodnota.php je uživatel odkazován v mapové aplikaci tlačítkem ‚ekologická 

hodnota‘. Obsah stránky již byl zmíněn, stojí pouze za připomenutí, že v tomto skriptu dochází 

k vypsání všech biotopů a jejich atributů, na základě atributů jsou pak dopočítávány 

charakteristiky biotopů, mezi které patří ekologická hodnota. Skripty hosp.php a spol.php vytváří 

stránky na které je odkazováno tlačítky ‚hospodářská hodnota‘ a ‚společenská hodnota‘ v modulu 

‚biotopy‘. 

Posledním krokem v integraci modulu ‚biotopy‘ do platformy Mapito je přidání jednoho 

řádku kódu do skriptu index.php, který odkazuje na obsah, jež se má zobrazit v administračním 

prostředí. 



Vojtěch Dubrovský: Webová mapová aplikace pro podporu dokumentace biocenter 

45 

2013 

 

Obrázek 19 Datová struktura modulu ‚biotopy‘ 

V této chvíli se dá říci, že je modul ‚biotopy‘ připraven k nasazení. V administračním 

prostředí je potřeba v záložce ‚settings‘ ve spodní části stránky vepsat mezi stávající moduly 

název vkládaného modulu, tedy ‚biotopy‘. Tímto krokem byl modul aktivován a platforma počítá 

s jeho nasazením. 

6.3 Možnosti vývoje modulu ‚biotopy‘ 

Modul ‚biotopy‘ splňuje až na jednu podmínku všechny důležité funkce stanovené na začátku 

práce. Z důvodu nevhodného souřadnicového systému je v mapové aplikaci nedostatečné 

množství mapových podkladů.  

Další vývoj by se mohl orientovat na přepsání mapové aplikace do vhodnějšího 

souřadnicového systému, tedy buď do celosvětového EPSG:4326, anebo do lokálního 

souřadnicového systému, např. EPSG:5514 (JTSK/Krovak East North). S využitím jiného 

souřadnicového systému by bylo možné vložit větší množství mapových vrstev, které by 

posloužily ke snadnější identifikaci biotopů. 
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Současný modul dbá především na funkčnost, než na uživatelské prostředí, což by bylo 

vhodné v dalším vývoji zohlednit a situaci vylepšit. Velice důležitým a zmiňovaným modulem je 

‚editace‘. Ta v současné podobě v některých případech nepůsobí stoprocentně funkčně. Bylo by 

vhodné doplnit širší možnosti přichytávání a napomáhání v procesu vkládání dat. 

Další z funkcí definovaných v sekci vhodné (kap. 2.1.2) je zachycení vývoje ekologické, 

hospodářské a společenské hodnoty v čase. Jednalo by se o rozšíření stávajícího modulu o další 

vrstvy. Modul by měl obsahovat nástroje na vizualizaci vývoje hodnot v čase. 

Další vývoj se může opírat o nesplněné cíle definované na začátku práce, anebo vycházet 

z připomínek uživatelů, pokud dojde k ostrému nasazení aplikace. 
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7. Závěr 

V samém začátku řešení práce byly stanoveny požadavky, kterých by mělo být dosaženo. Cíle 

byly rozděleny podle důležitosti a potřeb, aby bylo možné se postupně soustředit na jejich 

dosažení. Obsah práce se dále zaměřil na zhodnocení technologií, které mohou být k dosažení 

stanovených cílů použity. Ve zhodnocení jsou představeny nejpoužívanější volně dostupné GIS 

technologie použitelné pro publikování a správu prostorových dat na internetu. Výsledkem 

zhodnocení je rozhodnutí, jaká technologie bude nejvhodnější pro implementaci řešení. 

Pro svoji jednoduchost a funkčnost byla vybrána platforma Mapito. Tato volba se v průběhu 

řešení ukázala jako správná, protože byly alespoň z části naplněny všechny stanovené důležité 

cíle. Výsledkem řešení je funkční modul ‚biotopy‘, jež je možné nasadit k plnému užití. V textu 

práce jsou zhodnocena omezení a možný směr, kudy může vývoj moduly ‚biotopy‘ pokračovat.  

Výsledek práce je důkaz vyspělosti open source GIS technologií. Programátor nejenže není 

nijak omezován, ale má široký výběr technologií, které může pro vývoj GIS aplikací použít. 

Pokud bude v budoucnu probíhat další vývoj aplikace pro mapování biocenter, může tato 

diplomová práce posloužit jako základ pro její rozvoj. 
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