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Anotace 

V předloţené práci jsou zpracovány moţnosti nástroje GeoServer vyuţít jazyk 

Styled Layer Descriptor (SLD).  Práce se z velké části věnuje samotné syntaxi a popisu 

jazyka SLD. Pro tuto práci bylo vybráno několik kartografických zobrazovacích metod, 

které jsou realizovatelné právě pomocí tohoto jazyka. Jedná se o metodu figurálních znaků, 

čárových znaků, areálovou metodu a metodu kartogramu a kartodiagramu. Pro všechny 

tyto metody byly vytvořeny SLD styly. Tyto styly spolu s daty byly nahrány na mapový 

server GeoServer a byly publikovány formou WMS s vyuţitím technologie OpenLayers. 

Následně jsou v této bakalářské práci zdokumentovány chyby a nedostatky nástroje 

GeoServer při publikování dat. 

Klíčová slova: GeoServer, OpenLayers, SLD 



 

 

 

Summary 

The aim of this thesis is assessment possibilities of GeoServer to use Styled Layer 

Descriptor (SLD). The thesis is largely about description and about syntax of SLD 

language. Several cartographic methods were selected for this thesis. These methods were 

made by using SLD language. These methods were chosen: method of figural characters 

line characters, areal method and method of cartodiagrams and cartogram.Styles were 

made for all this methods. These methods and styles were uploaded into GeoServer. 

Methods and styles were published after that, by using OpenLayers technology. Mistakes 

and deficiencies of publishing were recorded. 

Keywords: GeoServer, OpenLayers, SLD 
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1 Úvod 

Se vznikem Internetu vznikla moţnost publikování dat v jeho prostředí. Nejprve 

byla publikována data v podobě textu a obrázků. Později vznikla snaha o publikování 

různorodých formátů dat. Spolu s touto snahou se objevila snaha o publikování map. 

Za účelem publikování map byly vyvinuty mapové servery. Od svého vzniku se mapové 

servery stále rozvíjejí a rovněţ se rozvíjejí i moţnosti publikování dat. 

1.1 Současný stav 

V dnešní době existuje mnoho mapových serverů, které se stávají propracovanější 

a nabízejí stále více funkcí. Mnoţství a kvalita prostorových dat je stále větší spolu 

s potřebou tato data publikovat. Jedním z moţných nástrojů pro publikování dat 

je GeoServer, který patří mezi open source software a nativně podporuje práci s SLD 

jazykem. Výhodou tohoto serveru je, ţe dokáţe spolupracovat s velkým mnoţstvím 

formátů a je jednoduše propojitelný s prostorovou databází PostgreSQL/PostGIS.  

2 Analýza a návrh 

Problematice publikování prostorových dat pomocí Internetu se věnoval Vojtěch 

Dubrovský, který ve školním roce 2011/2012 zpřístupnil územní plán obce Býšť. Při řešení 

práce bylo vyuţito programu GeoServer a několika vytvořených SLD stylů pro získaná 

data. V této práci bylo navrţeno několik SLD stylů pro body, linie a polygony tak, aby 

vizuálně odpovídaly původnímu zobrazení v územním plánu obce. 
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2.1 Návrh 

Cílem ve výše zmíněné práci bylo publikování územního plánu pomoci nástroje 

GeoServer. SLD styly byly vyuţity jen jako prostředek pro publikování dat v tomto 

nástroji. Proto nebyla věnována pozornost dalším moţným kartografickým technikám 

a moţnosti programu GeoServer vyuţít všechna dostupná nastavení pro zobrazení dat, 

která je moţné definovat v SLD souborech.  

V této bakalářské práci bude věnována pozornost specifikaci SLD jazyka. 

Z velkého mnoţství kartografických metod bylo na základě dohody s vedoucím práce 

vybráno několik kartografických zobrazovacích metod. Pro jednotlivé metody bude 

vytvořen jeden či více SLD stylů, které budou vyuţity při publikování dat v programovém 

vybavení GeoServer. Data budou publikována pomocí WMS s vyuţitím JavaScript 

knihovny OpenLayers. Následně budou posouzeny moţnosti nástroje GeoServer vyuţít 

vytvořené styly a budou zdokumentovány chyby a nedostatky tohoto nástroje.  
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3 Kartografické metody 

Z velkého mnoţství kartografických metod pro znázornění údajů do mapy byly 

na základě dohody s vedoucím práce vybrány tyto kartografické metody, které jsou 

realizovatelné s vyuţitím Styled Layer Descriptor: 

 metoda figurálních znaků (bodové znaky), 

 metoda čárových znaků (liniové znaky), 

 metoda areálová (metoda plošných znaků), 

 metoda kartogramu, 

 metoda kartodiagramu. 

3.1 Metoda figurálních znaků (bodové znaky) 

Figurální znaky jsou určeny následujícími parametry: 

 tvar, 

 struktura, 

 velikost, 

 orientace. [1] 

Figurální znaky lze dělit podle formy na: 

 geometrické, 

 symbolické, 

 obrázkové, 

 siluetové, 

 písmenkové, 

 číslicové. [1] 
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3.1.1 Geometrický znak 

„Vyjadřuje kvalitativní i kvantitativní stránku objektu nebo jevu. Vyjadřujeme-li 

pouze kvalitu, musí být všechny geometrické znaky vyjadřující stejný objekt na jedné 

mapě stejného vzhledu, stejné velikosti a stejné orientace. Geometrické znaky mohou 

tvořit uzavřené obrazce nebo jednoduché znaky čárového charakteru. Při zakreslování 

do mapy se znaky umísťují podle určitých pravidel.“ [1] 

3.1.2 Symbolický znak 

„Svým tvarem, případně barvou připomínají objekt, který znázorňují. Stupeň 

stylizace můţe přecházet od poměrně přesného obrázku, přes schématický obrázek 

aţ k jednoduchému geometrickému znaku. Pro symbolické znaky platí stejné zásady 

pro velikosti znaků jako u znaků geometrických (shodný objekt - shodný znak). Pokud 

se má umístit topograficky více znaků do malé plošky na mapě (např. do plochy města), 

je to někdy vzhledem k měřítku nereálné. Pak se umísťují znaky v řádcích. Například 

pod názvem města umísťujeme v řadě za sebou symbolické znaky vyskytujících se objektů 

nebo druhů průmyslu.“[1] 

3.1.3 Obrázkový znak 

„Vyjadřuje svým tvarem (kresbou) konkrétní objekt, který vyjadřují 

(např. Národní muzeum, Tower Bridge). Pouţívají se na mapách pro širokou veřejnost. 

Znázornění můţe být poměrně přesné nebo obrysově schematizované, tzv. siluetové znaky. 

Tento způsob znázornění obvykle znemoţňuje jejich přesnou lokalizaci a do legendy 

se obvykle neuvádějí.“[1] 

3.1.4 Písmenkový a číslicový znak 

„Na mapách se vyskytují méně častěji. Širší uplatnění mají značky chemických 

prvků pro lokalizaci těţby rud. Přehlíţí se logická chyba prvek = ruda. Někdy se písmen 

vyuţívá při umístění a označení objektu podle začátečního písmene názvu objektu (C -

camping, H - hotel, I - informace, U - univerzita). Písmena a číslice se téţ uplatňují 

na geologických, regionalizačních i jiných tématických mapách, kde se vymezují kódem 

určité typy území.“[1] 
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3.2 Metoda čárových znaků (liniové znaky) 

Čárové znaky jsou určeny následujícími parametry: 

 tloušťka, 

 struktura, 

 směr, 

 výplň. [1] 

Dělení čárových značek pro zobrazení objektů a jevů: 

 identifikační, 

 hraniční, 

 pohybové. [1] 

3.2.1 Identifikační liniové znaky 

„Slouţí ke znázornění objektů, které lze jednoznačně určit délkovým rozměrem 

(čárou), zatímco šířku znázornit v daném měřítku nelze. Znázorňují se tak vodní toky, 

břehové čáry, kanály, komunikace, produktovody, inţenýrské sítě. Kvalita se rozlišuje 

strukturou čáry. Například pozemní komunikace se znázorňuje plnou čárou, podzemní 

komunikace tečkovanou čárou, nadzemní komunikace - čárkovaně. Síla čáry k určení 

kvality je uţívána tak, ţe se pro objekty stejného typu, ale různého druhu, uţije různě silná 

čára (jednokolejná ţeleznice, dvojkolejná ţeleznice). Postupné zesilování u čárových 

znaků by mohlo naznačovat zvětšování objektu nebo jevu a tím by čtenář mapy mohl 

očekávat narůstání kvantity. Zesilování čar se tedy pro určení kvalitativního objektu nebo 

jevu neuţívá. Problémem v určení kvality a kvantity vzniká při zakreslení řeky zesilující 

čarou od pramene k ústí. Pokud není stanovena kvantitativní stupnice pro danou šířku toku, 

nelze hovořit o kvantitativním vyjádření. Dalšími moţnými způsoby rozlišení kvality 

u čárových znaků provádíme pomocí dvojitých čar, jednostranně značených čar, 

doplněním čar dalšími identifikačními znaky (kříţky, "zuby", vlnkami, geometrickými 

znaky, kombinací identifikačních znaků), barevným rozlišením.“  [1] 
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3.2.2 Hraniční liniové znaky 

„Vymezují plochy se stejnou kvalitativní charakteristikou jevu nebo ohraničující 

objekt (např. hranice administrativní, hranice pozemků, hranice areálů).“[1] 

3.3 Metoda areálová (metoda plošných znaků) 

„Areálová metoda se pouţívá pro vyjádření kvalitativního rozlišení jevu. Pomocí 

této metody se vyznačují plochy, na nichţ se vyskytuje určitý jev. Plochy vznikají 

na základ určité rajonizace, regionalizace nebo typologie.“[1] 

3.4 Kartogram 

„Kartogramy patří mezi nejčastěji uţívané vyjadřovací prostředky kvantity 

v geografii. Umoţňuji totiţ srovnání jednotlivých území ve sledovaném jevu 

srovnatelnými jednotkami. Kartogram je mapa s dílčími územními celky, do kterých jsou 

plošným způsobem znázorněna statistická data (relativní hodnoty!), většinou 

geografického charakteru. Podstatnou charakteristickou kartogramu je to, ţe znázorňuje 

relativní hodnotové ukazatele. Kvantitativní data jsou přepočtena (a to je velmi důleţité) 

na jednotku plochy dílčího územního celku. Např. počet obyvatel na 1 km, průměrný 

výnos plodiny z 1 ha, atp. Pokud nejsou kvantitativní data přepočtena na plochy dílčích 

územních jednotek, ale mají jen vnější formu kartogramu, jsou to pouze kartogramy 

nepravé nebo pseudokartogramy. V ţádném případě nemohou plně vystihovat 

srovnatelnou intenzitu jevu v celém území.“[1] 

3.5 Kartodiagram 

„Kartodiagram je mapa s dílčími územními celky, do kterých jsou diagramy 

znázorněna statistická data (absolutní hodnoty!), většinou geografického charakteru. 

Samozřejmě, ţe kromě diagramů se mohou v mapě vyskytovat podle potřeby i další 

grafické objekty a jevy (hranice, vodstvo, komunikace, sídla, atd.). Tyto kartografické 

znaky jsou obvykle potlačeny, generalizovány, aby nebyl zastíněn původní záměr autora 

kartodiagramů - informovat čtenáře o kvantitě jevu. Diagramy, mohou být znázorněny jako 

body, linie, nebo plochy. A proto se také dělí na kartodiagramy bodové, plošné a 

liniové.“[1] 
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4 StyledLayerDescriptor (SLD) 

Prostorová data nemají vizuální sloţku. Aby bylo moţné data zobrazit, musí jim 

být přiřazen styl. Stylem lze určit barvu, tloušťku, a jiné viditelné atributy pouţívané 

při zobrazení dat na mapě. 

GeoServer pouţívá Styled Layer Descriptor (SLD) pro vizualizaci prostorových 

dat. SLD je značkovací jazyk zaloţený na standardu XML. Tento jazyk je vytvořen 

organizací Open Geospatial Consortium (OGC). 

V softwaru GeoServer je styl nejčastěji určen pomocí XML SLD souboru. Tento 

soubor je připojen k dané vrstvě, které určuje, jak má být tato vrstva zobrazena. SLD 

soubor specifikuje uţivatelsky vytvořené styly pro jednotlivé vrstvy. Vrstvy a styly mohou 

mít prvky metadat, jako jsou například jména, která je identifikují, názvy pro zobrazení 

a abstrakt pro detailní popis. 

4.1 Struktura SLD 

SLD soubor obsahuje tuto hierarchickou strukturu: 

 Header 

 FeatureTypeStyles 

 Rules 

 Symbolizers 

 

Header neboli česky záhlaví obsahuje metadata  SLD souboru. 

FeatureTypeStyle je značka uvozující skupinu pravidel. Dle seskupení 

jednotlivých FeatureTypeStyle se určuje pořadí vykreslení. První FeatureTypeStyle bude 

vykreslen jako první a následující FeatureTypeStyle bude vykreslen jako další v pořadí.  

Rule neboli pravidlo, je ta část kódu, kde jsou nadefinována pravidla 

pro zobrazení dat. Můţe to být jedno pravidlo, či více pravidel, která mohou být 

aplikována na danou datovou vrstvu. Pravidla také mohou byt definována na základě 

atributových dat dané vrstvy a také na základě změny velikosti měřítka. 
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Symbolizer definuje, ţe zobrazené prvky budou body, linie, polygony, rastry 

nebo popisky. Celkem je tedy 5 typů xml značky symbolizer: 

 PointSymbolizer 

 LineSymbolizer 

 PolygonSymbolizer 

 RasterSymbolizer 

 TextSymbolizer 

SLD soubor můţe obsahovat jednou či vícekrát FeatureTypeStyles, jednou 

či vícekrát Rules pro daný  FeatureTypeStyles a také jednou či vícekrát Symbolizer 

pro dané pravidlo (Rules).[2] 

 

Obrázek 1: Ukázka SLD jazyka. Zdroj: http://geoserver.org 
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Prvních 11 řádků je hlavička souboru, která mimo jiné obsahuje jméno a název 

SLD souboru. Určování pravidel začíná řádkem č. 12 značka <FeatureTypeStyle>, 

pod kterým se nachází pravidlo, značka<Rule>.  Pravidlo obsahuje  Symbolizer, v našem 

případě PointSymbolizer, který určuje, ţe datům bude vytvořen styl, který bude 

reprezentován formou bodových prvků. Ty jsou definovány značkou<Graphic>. Pokud styl 

nevyuţívá tzv. externí grafiky, jako je tomu v našem případě, tak je pouţitaznačka<Mark>.  

V opačném případě je místo této značky pouţita značka s názvem <ExternalGraphic>. 

Značkou <Mark> lze slovně definovat vektorový tvar, který je ohraničen značkou 

<WellKnownName>. Názvy běţných tvarů jsou například: circle, square, 

triangle, star, cross nebo x.  V tomto případě bude mít prvek kruhový tvar (circle).  

Značka<Fill> udává barevnou výplň prvku. #FF0000 je název barvy v šestnáctkové 

soustavě. Značka<Size> udává velikost prvku na šířkuv jednotlivých pixelech.  

Zbytek kódu obsahuje zbylé párové značky a metadata souboru. 

V běţném SLD souboru začíná kaţdý řádek kódu zkratkou. Ve většině případů 

zkratkou ogc: a nebo sld:. 
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4.2 Syntaxe SLD 

4.2.1 Rule 

Značka<Rule>můţe obsahovat značky: 

Tabulka 1: Tabulka pro značkuRule 

ZNAČKA Povinný Popis 

<Name> Ne Jméno pravidla. 

<Title> Ne 
Název pravidla, který se zobrazí v seznamu pravidel 

a legendě. 

<Abstract> Ne Abstrakt popisující pravidlo. 

<Filter> Ne Určuje, kterému prvku bude daný styl přiřazen. 

<MinScaleDenominator> Ne 
Minimální velikost měřítka, od které bude pravidlo 

aplikováno. 

<MaxScaleDenominator> Ne 
Maximální velikost měřítka, do které bude pravidlo 

aplikováno. 

<PointSymbolizer> Ano/Ne Určuje, ţe prvek bude zobrazen jako bod. 

<LineSymbolizer> Ano/Ne Určuje, ţe prvek bude zobrazen jako linie. 

<PolygonSymbolizer> Ano/Ne Určuje, ţe prvek bude zobrazen jako polygon. 

<TextSymbolizer> Ano/Ne Určuje, ţe prvek bude zobrazen jako text. 

<RasterSymbolizer> Ano/Ne Určuje, ţe prvek bude zobrazen jako rastr. 

Pozn.: Při rozhodnutí definovat minimální velikost měřítka není povinné 

definovat maximální velikost měřítka a opačně. Obě z těchto značek lze pouţít samostatně. 

Symbolizer je prvek povinný alespoň jednou. Pokud je tato podmínka dodrţena, 

symbolizer další v pořadí jiţ povinný není.  

4.2.2 Filtr 

Je mechanismus pro definování, které pravidlo bude přiřazeno ke kterému prvku. 

Existují tři typy filtrů:  

Atributové - tyto filtry vyberou geoprvky na základě atributů splňujících 

podmínku. K tomuto výběru slouţí tyto operátory: 

 PropertyIsEqualTo (=) 

 PropertyIsNotEqualTo (≠) 

 PropertyIsLessThan (<) 

 PropertyIsLessThanOrEqualTo (≤) 
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 PropertyIsGreaterThan (>) 

 PropertyIsGreaterThanOrEqualTo (≥) 

 PropertyIsBetween (<>) 

Prostorové – filtr při výběru vyuţívá prostorových atributů. K tomuto výběru 

slouţí tyto operátory: 

 Intersects (protíná se) 

 Equals (rovná se) 

 Disjoint (nemající společný prvek) 

 Touches (dotýká se) 

 Within (uvnitř) 

 Overlaps (přesahuje) 

 Crosses (kříţí) 

 Contains (obsahuje) 

 DWithin (uvnitř ve vzdálenost) 

 Beyond (mimo) 

Logické - Logické filtry se pouţívají k vytvoření kombinace filtrů pomocí 

logických operátorů And, Or a Not.[2] 

4.2.3 PointSymbolizer 

Definuje zobrazení prvku jako bod. Body jsou zobrazeny jako jednotlivé grafické 

symboly v mapě. PointSymbolizer můţe obsahovat značky: 

Tabulka 2: Tabulka pro značku PoinSymbolizer 

ZNAČKA Povinný Popis 

<Geometry> Ne Určuje geometrii, která má být zobrazena. 

<Graphic> Ano Určuje pravidla pro bodové prvky. 
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Graphic 

Můţe obsahovat značky: 

Tabulka 3: Tabulka pro značku Graphic 

ZNAČKA Povinný Popis 

<ExternalGraphic

> 

Ne (za pouţití 

značky<Mark>) 

Definuje znak pomocí obrázkového 

souboru. 

<Mark> 

Ne (za pouţití 

značky<ExternalGraphic

>) 

Definuje znak pomocí běţného tvaru. 

<Opacity> Ne 
Určuje transparentnost znaku. Hodnoty 

jsou od 0 (průhledný) do 1 (neprůhledný).  

<Size> Ne Určuje velikost znaku v pixelech.  

<Rotation> Ne 

Určuje rotaci znaku ve stupních. 

S kladnými hodnotami se rotace mění 

ve směru hodinových ručiček, se 

zápornými hodnotami opačně.  

 

ExternalGraphic 

<ExternalGraphic> neboli externí grafika je obrázkový soubor. GeoServer 

podporuje formáty: PNG, JPEG, SVG. V případě pouţití této značky obsahuje značka další 

povinné značky: 

Tabulka 4: Tabulka pro značku ExternalGraphic 

ZNAČKA Povinný Popis 

<OnlineResource> Ano 

xlink:href atribut udává umístění souboru 

s obrázkem. Umístění můţe být buď URL 

adresa, nebo relativní cesta na lokálním 

disku. Také je povinný atribut xLink: type 

= "simple". 

<Format> Ano 

Typ formátu. Standardní forma je image / 

png, image / jpeg , image.png, a image / 

svg + xml. 

 

http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld-reference/pointsymbolizer.html#sld-reference-parameter-expressions
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld-reference/pointsymbolizer.html#sld-reference-parameter-expressions
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld-reference/pointsymbolizer.html#sld-reference-parameter-expressions
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld-reference/pointsymbolizer.html#sld-reference-parameter-expressions
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld-reference/pointsymbolizer.html#sld-reference-parameter-expressions
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld-reference/pointsymbolizer.html#sld-reference-parameter-expressions
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld-reference/pointsymbolizer.html#sld-reference-parameter-expressions
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Mark 

Jsou předdefinované vektorové tvary, jejichţ tvar a výplň můţe být definována 

slovně. Tato značka obsahuje další značky: 

Tabulka 5: Tabulka pro značku Mark 

ZNAČKA Povinný Popis 

<WellKnownName> Ano 

Název běţného tvaru. Moţnosti 

jsou: circle, square,triangle, star, cross, 

or x. Výchozí hodnota je square. 

<Fill> Ne 

Určuje, jak má být symbol vyplněn. Určit 

barvu výplně lze 

pomocí <CssParameter name = "fill">, 

nebo pomocí <GraphicFill>. 

<Stroke> Ne 

Určuje, jak by měla být vykreslena hranice 

symbolu. Moţnosti jsou pomocí 

parametru <CssParameter name = 

"stroke"> nebo pomocí <GraphicStroke>.  

4.2.4 LineSymbolizer 

Definuje zobrazení prvku jako linii. LineSymbolizer můţe obsahovat značky: 

Tabulka 6: Tabulka pro značku LineSymbolizer 

ZNAČKA Povinný Popis 

<Geometry> Ne Určuje geometrii, která má být zobrazena. 

<Stroke> Ano Určuje pravidla pro liniové prvky. 

 

Stroke můţe obsahovat tyto značky: 

Tabulka 7: Tabulka pro značku Stroke 

ZNAČKA Povinný Popis 

<GraphicFill> Ne Definuje výplň pixelům linie. 

<GraphicStroke> Ne 
Definuje zobrazení linie pomocí 

opakujícího se obrázku či symbolu na linii. 

<CssParameter> Ne Definuje parametry stylu linie. 

 

http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld-reference/polygonsymbolizer.html#sld-reference-fill
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld-reference/polygonsymbolizer.html#sld-reference-fill
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld-reference/polygonsymbolizer.html#sld-reference-fill
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld-reference/polygonsymbolizer.html#sld-reference-fill
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld-reference/linesymbolizer.html#sld-reference-stroke
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld-reference/linesymbolizer.html#sld-reference-stroke
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld-reference/linesymbolizer.html#sld-reference-stroke
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld-reference/linesymbolizer.html#sld-reference-stroke
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CssParameter můţe obsahovat tyto značky: 

Tabulka 8: Tabulka pro značku CssParameter 

ZNAČKA Povinný Popis 

name = "stroke" Ne 
Určuje barvu linie, ve tvaru #RRGGBB .Výchozí 

je černá (#000000). 

name = "stroke-width" Ne 
Určuje šířku čáry v pixelech. Výchozí hodnota 

je 1. 

name = "stroke-opacity" Ne 

Určuje neprůhlednost (průhlednost) 

linie. Hodnota je číslo v rozmezí od 0 (zcela 

průhledná) a 1 (zcela neprůhledná). Výchozí 

hodnota je 1. 

name = "stroke-linejoin" Ne 

Určuje, jak jsou linie vykresleny při jejich 

kříţení. Moţné hodnoty jsou mitre (ostrý 

roh), round (kulatý roh) a bevel (zkosený 

roh). Výchozí hodnota je bevel. 

name = "stroke-linecap" Ne 

Určuje, jak jsou linie vykresleny na svých 

koncích. Moţné hodnoty jsou butt (ostrá 

hrana), round (zaoblená hrana) a square (mírně 

protáhlá ostrá hrana). Výchozí hodnota je butt . 

name = "stroke-

dasharray" 
Ne 

Definuje přerušovanou linii pomocí čísel, které 

udávají počet zobrazených a počet vynechaných 

pixelů linie. 

name = "stroke-

dashoffset" 
Ne 

Určuje vzdálenost v pixelech, od které se má začít 

vykreslovat přerušovaná linie. Výchozí hodnota 

je 0. 

 

 

Obrázek 2: Ukázka SLD kódu linie. Zdroj: http://geoserver.org 
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4.2.5 PolygonSymbolizer 

Tabulka 9: Tabulka pro značku PolygonSymbolizer 

ZNAČKA Povinný Popis 

<Geometry> Ne Určuje geometrii k vykreslení. 

<Fill> Ne Určuje styl pro výplň polygonu. 

<Stroke> Ne Určuje styl pro hranice polygonu. 

 

ZnačkaFill můţe obsahovat tyto značky:  

Tabulka 10: Tabulka pro značku Fill 

ZNAČKA Povinný Popis 

<GraphicFill> Ne Určuje výplň polygonu. 

<CssParameter> Ne 
Určuje parametry stylu výplně 

polygonu. 

 

CssParameter muţe obsahovat tyto značky: 

Tabulka 11: tabulka pro značku CssParameter 

ZNAČKA Povinný Popis 

name = "fill" Ne 

Určuje barvu výplně polygonu, 

ve formě # RRGGBB .Výchozí 

hodnota je šedá (#808080). 

name = "fill-opacity" Ne 

Určuje neprůhlednost (průhlednost) 

výplně polygonu. Hodnota je číslo 

mezi 0 (zcela průhledná) a 1 (zcela 

neprůhledná). Výchozí hodnota je 1. 

 

 

Obrázek 3: Ukázka SLD jazyka pro polygon tmavě modré barvy. Zdroj: http://geoserver.org 
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4.2.6 TextSymbolizer 

TextSymbolizer se pouţívá pro definování textových popisků. Tyto popisky jsou 

umístěny v daných bodech, nebo mohou být umístěny podél linií. Správné nadefinování 

textových popisků má zásadní vliv na čitelnost a přehlednost v mapě. K dosaţení 

korektního zobrazení popisků můţe být dosaţeno pomocí těchto značek: 

Tabulka 12: Tabulka pro značku TextSymbolizer 

ZNAČKA Povinný Popis 

<Geometry> Ne Určuje geometrii k vykreslení. 

<label> Ne Určuje obsah textového popisku. 

<font> Ne Určuje font textu. 

<LabelPlacement> Ne 

Nastaví polohy popisku. Text můţe být 

odsazen, můţe rotovat či být ohraničen 

rámečkem. 

<Halo> Ne Vytvoří barevné pozadí kolem textu. 

<Fill> Ne Určuje barvu textu. 

 

Font můţe obsahovat tyto parametry: 

Tabulka 13: Tabulka pro značku Font 

ZNAČKA Povinný Popis 

name = "font-family" Ne 

Určuje font textu. 

Výchozí nastavení fontu písma 

je Times New Roman. 

name = "font-style" Ne 

Určuje styl textu. Moţnosti 

jsou obyčejné, kurzíva a tučné písmo. 

Výchozí nastavení je obyčejné písmo. 

name = "font-weight" Ne 

Určuje tučnost textu. Moţnosti 

jsou obyčejné a tučné písmo.Výchozí 

nastavení je obyčejné písmo. 

name = "font-size" Ne 
Určuje velikost textu v 

pixelech. Výchozí hodnota je 10. 
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5 Použitý software a technologie 

5.1 GeoServer 

GeoServer je open source software vytvořený v programovacím jazyku Java. 

Umoţňuje uţivateli zobrazovat, upravovat a sdílet prostorová data mnoha formátů 

a různých souřadnicových systémů. Vyuţívá otevřené standardy stanovené organizací 

Open Geospatial Consortium (OGC), díky kterým je moţné vytvářet výstupy v různých 

formátech a zobrazovat data v GIS aplikacích, které tyto standardy podporují. Prostorová 

data nemají předem nadefinované údaje o tom, jak mají být zobrazena. K tomu slouţí SLD 

jazyk, který GeoServer vyuţívá při definování stylů zobrazovaných dat. 

 

 

Obrázek 4: Konfigurace v softwaru GeoServer 
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5.2 QuantumGIS 

QuantumGIS je open source software šířen pod licencí GNU General Public 

License, který umoţňuje pracovat s prostorovými daty. QuantumGIS byl navrţen 

s architekturou zásuvných modulů. Ty umoţňují přidávat stále novější funkce do aplikace. 

V tomto softwaru se dají prostorová data analyzovat, editovat, vizualizovat, a to pomocí 

uzpůsobených nástrojů, které mohou poslouţit pro následnou vizualizaci dat. 

QuantumGIS poslouţil při prohlíţení jednotlivých vrstev volně dostupných dat 

a při potřebných úpravách dat pro následující zpracování. V neposlední řadě poslouţil 

k nahrání dat do prostorové databáze PostGIS. 

5.3 PostgreSQL 

PostgreSQL je open source objektově-relační databázový software. Na vývoji 

se podílí více firem a vývojářů. Jedná se o velice kvalitní nástroj z řad open source 

programů, který podporuje SQL standard. Během své několikaleté existence byl 

ohodnocen mnohými významnými oceněními.[3] 

Tato databáze byla vybrána na základě svých kvalit, a to nejen z důvodu rychlé 

práce s daty v databázi, ale také kvůli snadnému propojení softwaru GeoServer 

s databázovým systémem PostreSQL. PostgreSQL má rozšíření PostGIS. 

5.4 PostGIS 

PostGIS je open source software firmy Refractions Research. Je šířen pod licencí 

GNU General Public License (GPL 2.0) a přidává podporu pro geografické objekty 

do objektově-relační databáze PostgreSQL. PostGIS má implementovanou specifikaci 

Simple Features Specificationfor SQL vytvořenou OGC.[4] 

http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php
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5.5 uDig 

uDig je open source software vytvořený v programovacím jazyku Java a je šířen  

pod licencí GNU Lesser General Public License. Funguje v prostředí Windows, Mac OS/X 

a Linux. [5] 

Tento software slouţí pro definování stylů jednotlivým datovým vrstvám - barva, 

styl zobrazení v daném měřítku, zobrazování názvů apod. Výsledný styl lze exportovat 

jako SLD soubor.  

5.6 AtlasStyler 

AtlasStyler je software slouţící k nadefinování stylů pro prostorová data. Je velice 

efektivní při tvorbě kartogramu a kartodiagramu. Výsledný SLD soubor obsahující syntaxi 

SLD kódu vytvořeného stylu lze snadno exportovat jako XML soubor dodrţující OGC 

SLD/SE standard 1.0. Tyto soubory jsou kompatibilní se software GeoServer. Šířen 

pod licencí GNU Lesser General Public License. Verze 1.9 existujev několika jazycích a je 

vytvořena jak pro Windows,tak pro Linux. 

5.7 ArcGIS 

Software ArcGIS patří mezi hojně vyuţívanou komerční aplikaci od firmy ESRI, 

největšího světového výrobce softwaru pro geografické informační systémy. ArcGIS 

je profesionální nástroj GIS pro tvorbu, editaci, správu, analýzu a vizualizaci 

geografických informací. ESRI ArcGIS jsou vybaveny všechny krajské úřady i významné 

instituce státní správy. 

Arc2Earth je extenze do softwaru ArcGIS. Tato extenze je volně staţitelná 

a nabízí moţnost exportu SLD souboru pro jednotlivé vrstvy. V mnoha případech byla 

syntaxe SLD kódu nevalidní. SLD kód obsahoval na některých řádcích syntaxi, kterou 

GeoServer často vyhodnotil jako chybnou. Z tohoto důvodu nebyla tato extenze vyuţita při 

zpracování bakalářské práce. 
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5.8 Microsoft Excel 

Tento program je tabulkový kalkulátor, který je součástí balíčku Microsoft Office. 

Firma Microsoft vytvořila tento software pro operační systém Windows. Tento software 

byl pouţit při prohlíţení dat Ministerstva práce a sociálních věcí. V těchto datech jsou 

obsaţeny údaje o nezaměstnanosti v obcích České republiky. 

5.9 OpenLayers 

OpenLayers je open source knihovna vytvořená v jazyku JavaScript. Umoţňuje 

jednoduché zobrazení dynamické mapy v prostředí webových prohlíţečů. OpenLayers 

implementuje JavaScript API pro tvorbu geografických aplikací podobně jako Google 

Maps. [6] 

5.10 WMS - Web Map Service 

Web Map Service (dále jen WMS) v překladu znamená webová mapová sluţba. 

WMS je standard vyvinutý OGC. Tato sluţba umoţňuje sdílet geografická data pomocí 

Internetu. Funguje na principu klient-server, přičemţ při poţadavku na WMS server 

se nám zobrazí výsledek ve formě rastrových dat, která jsou v různých formátech. Jedná 

se o běţné formáty jako například: JPEG, TIFF, PNG a další. Pomocí WMS je moţno 

připojit poţadovanou vrstvu, popřípadě několik vrstev najednou.  
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5.10.1 Princip fungování WMS: 

Na mapovém serveru podporujícím sluţbu WMS jsou uloţena dada s jejich 

atributy. Jak jiţ bylo uvedeno dříve, WMS funguje na principu klient-server, přičemţ 

klientem je daný software, který komunikuje se serverem pomocí HTTP, respektive 

pomocí jeho dotazů GET a POST. Po odeslání těchto dotazů klient zpracuje informace, 

které mu server poskytnul. Klient by měl následně zobrazit data. 

Typy dotazů: 

 GetMap: Tzv. hlavní dotaz označován jako primární, jelikoţ klientovi vrátí 

rastrovou mapu v určitém formátu. GetMap obsahuje HTTP-GET metody 

vyuţívající SLD styly. Parametry Layers a Styles určují vzhled mapy. 

 GetCapabilities: Klient při komunikaci se serverem sestaví tento dotaz. 

Vrátí se XML soubor s metadaty popisujícími sluţbu – seznam vrstev, jejich 

popis a podobně. 

 GetFeatureInfo: Při tomto dotazu se vrací XML soubor s atributy objektu 

na mapě o určitých souřadnicích. [7] 

Popis klienta: 

V případě WMS sluţby se pracuje s tzv. tenkým klientem, kde konkrétní 

úlohy jsou plněny na straně serveru. Server zpracovává a vykresluje data. 

Jde o prohlíţení dat pomocí Internetu – tenkého klienta, kdy se k uţivateli 

dostane obraz dat, nikoli originální zdrojová data. Tento klient umoţňuje 

např.: zapnutí/vypnutí objektů na obrazovce, změnu měřítka, tvorbu legendy, 

měření délek a podobně. Výhodou je, ţe tenký klient nezatěţuje uţivatelův 

počítač, ale server.  
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6 Vlastní zpracování 

6.1 Data 

6.1.1 OpenStreetMap 

OpenStreetMap je mezinárodní nezisková organizace, jejímţ záměrem 

je povzbuzovat tvorbu, zpracování a šíření volných geografických dat a poskytovat tato 

data kterémukoli zájemci o jejich pouţívání a sdílení. Záměrem také je, aby data mohla byt 

vizualizována například do podoby topografických map (např. silniční mapa, uliční mapa 

města, cyklomapa). Projekt je zaloţen na kolektivní spolupráci a na koncepci open source. 

Data jsou poskytována pod licencí Creative Commons Attribution - ShareAlike 2.0.[8] 

Jednotlivé vrstvy pro ČR použité z OpenStreetMap: 

 Buildings - vrstva budov, 

 Landuse - vrstvy typu: louky, pole, vinice, 

 Natural - vrstva lesy, nádrţe apod., 

 Places - vrstva významných míst, 

 Points - vrstva zastávek, křiţovatek apod., 

 Railways - ţeleznice, 

 Roads - silnice, 

 Waterways - vodstvo. 

 

Data z OpenStreetMap nabízejí vrstvy pro body, line a polygony. Tato data byla vyuţita 

pro testování schopnosti nástroje GeoServer vyuţít styly pro figurální znaky, liniové znaky 

a areálovou metodu.  
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6.1.2 Ostatní 

 Vektorová vrstva obcí ČR ve formátu shapefile (RSO, ČSÚ), 

 údaje o nezaměstnanosti v jednotlivých obcích (MPSV). 

Tato data byla vyuţita při tvorbě kartogramu a kartodiagramu. Detailnější popis 

se nachází v kapitole 4.8. 

6.2 Nastavení GeoServeru 

Zpočátku bylo zapotřebí vytvořit nový pracovní adresář (workspace), v tomto 

případě byl pojmenován mat0019. Všechna potřebná data (shapefile soubory) bylo nutné 

nahrát do adresáře: C:\Program Files (x86)\GeoServer 2.1.2\data_dir\data\shapefiles. Poté 

je moţné přejít k samotnému publikování dat. V nabídce Stores zvolíme Add new 

Store a jako Vector Data source zvolíme Shapefile. Po nastavení názvu, pracovního 

adresáře a cesty k souboru dáme vše uloţit. Nyní můţeme přejít k publikování dat. 

Zvolíme tlačítko Publish. Zde se nachází další nastavení jako je například zvolení 

geodetického referenčního systému a pod políčkem publishing se ukrývá nastavení výběru, 

jaký styl má být pouţit při publikování dat. Drobnou nevýhodou je, ţe jednotlivé vrstvy 

nelze publikovat najednou. Na druhé straně je velikou výhodou u softwaru AtlasStyler 

a uDig, ţe po zvolení znaku a nadefinování jeho parametru je moţnost exportu XML/SLD 

souboru, který je moţno následně importovat do softwaru GeoServer do sloţky Styles. 

Ve sloţce Style jsou všechny nadefinované styly. Druhou moţností importu stylu 

je vloţení daného stylu přímo do editačního pole programu GeoServer. V obou případech 

je zde moţnost zkontrolovat si správnou syntaxi SLD. 
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Pro náhled publikovaných dat slouţí pole LayerPreview. Zde je seznam všech 

publikovaných dat. Jednou z vhodných moţností pro zobrazení dat je zobrazení pomocí 

technogie OpenLayers. 

 

Obrázek 5: Ukázka vložení stylu do editačního pole 

Obrázek 6: Ukázka publikování dat pomocí softwaru GeoServer s využitím technologie OpenLayers 
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6.3 Tvorba figurálních znaků 

6.3.1 Geometrický znak 

V obou programových nástrojích, jak v AtlasStyler, tak v uDig, existuje široká 

škála moţností pro tvorbu geometrických znaků, jako jsou například: čtverec, kruh, 

trojúhelník, hvězda atd.  

Program uDig má výhodu, ţe kromě moţnosti geometrických znaků (Simple 

Style) disponuje znaky typu Font Based Style, u kterých je moţnost vybrat z dalších 

mnoha geometrických znaků. U obou těchto moţností je zde moţnost nastavení velikosti, 

rotace, posunu, max. a min. meřítka zobrazení, barvy znaku, barvy a tloušťky linie 

ohraničující znak, průhlednosti znaku a jiné. 

Obrázek 7: Uukázka editace geometrického znaku - AtlasStyler 

Obrázek 8: Ukázka Font Based Style - uDig 
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Při exportu SLD souboru do softwaru GeoServer a po následné publikaci dat byla 

bez jakéhokoli problému data zobrazena korektně. Jediná nevýhoda je, ţe znak při změně 

měřítka stále stejnou velikost a nemění se závisle na měřítku. Tento problém je moţné 

vyřešit nastavením velikosti znaku pro různá měřítka. Ţádné další nevýhody nebyly 

zaznamenány. 

6.3.2 Symbolický znak 

U tvorby symbolického znaku jsou v programu uDig moţnosti buďto pouţít 

některý z Font Based Style, anebo symbol vloţit jako obrázkový soubor - externí grafiku. 

Při pouţití externí grafiky software vyţaduje cestu k soboru, kde tuto grafiku najde. 

V AtlasStyleru je nutno vytvořit nový znak (Single Symbol), dále jej editovat a odkázat 

se na externí grafiku. Zde je moţnost vyuţít online symbolů z freemapsymbols.org a nebo 

zadat relativní cestu k souboru. Tento soubor můţe být formátu SVG/PNG. uDig v editaci 

stylu vrstvy má moţnost GraphicsBased Style, kde se zadá jen cesta k souboru. Tento 

soubor také můţe být ve formátu SVG/PNG. Po zvolení cesty lze v obou programových 

vybaveních nastavit další parametry, jako je velikost, rotace a jiné. K tvorbě symbolických 

znaků, bez pouţití externí grafiky, je uDig výborný nástroj. V nabídce Font Based Style 

nabízí celou řadu různých fontů, které poskytují nepřeberné mnoţství znaků. V našem 

případě byly pouţity například symboly fontu ESRI Public1. U všech těchto znaků 

lze nastavit poţadované vlastnosti tak, jak tomu bylo v případě geometrických znaků. 

A to barvu, velikost, měřítko atd. 

Výsledek publikování dat byl stejný, jako tomu bylo v případě geometrických 

znaků. Při exportu SLD souboru a po následné publikaci dat GeoSever bez problémů data 

zobrazil korektně. Jedinou nevýhodou opět bylo, ţe v dynamické mapě má znak při změně 

měřítka pořád stejnou velikost a nemění se závisle na měřítku. Řešení toho problému bylo 

popsáno výše. Ţádné další nevýhody nebyly zaznamenány. 

Obrázek 9: Uukázka symbolických znaků v softwaru uDig 
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6.3.3 Obrázkový (siluetový) znak 

Jednou z moţnosti, jak vytvořit obrázkový (siluetový) znak, je pouţití tzv. externí 

grafiky. Jak pouţít externí grafiku bylo vysvětleno u symbolických znaků výše. Po zvolení 

cesty k obrázkovému souboru lze nastavit velikost znaku, rotaci a měřítko, pro které 

má být znak zobrazen. 

Druhou moţností je nalézt specifický symbol v softwaru uDig při vyuţití Font 

Based Style. V tomto případě byl pouţit znak z fontu Webdings. Jako výchozí barva byla 

zvolená černá, jinak lze nastavit barvu znaku z širokého spektra barev. Dále je zde moţnost 

klasických nastavení, jako tomu bylo v předešlých případech. Nastavení velikosti, barvy, 

rotace, měřítka a jiné.  

 

Obrázek 10: Ukázka obrázkového znaku publikovaného softwarem GeoServer 

Obrázek 11: Ukázka siluetového znaku publikovaného softwarem GeoServer 
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U symbolických (siluetových) znaků byl při publikování dat jediný problém. 

Stejný jako v předchozích případech. Při změně měřítka je velikost znaku stále stejná. 

Ţádné jiné nevýhody nebyly zaznamenány. 

6.3.4 Písmenkový (číslicový) 

Pro tvorbu takovýchto symbolů má uDig k dispozici znaky Font Based Style. 

Mezi těmito znaky lze vybrat znaky různých fontů. AtlasStyler takovýmito znaky vůbec 

nedisponuje.  

Nevýhodou těchto fontů je, ţe má omezené mnoţství předdefinovaných znaků, 

coţ můţe mít za následek to, ţe mezi vybranými fonty nebude poţadovaný znak. To platí 

jak u číslic, tak i u písmen. U číslic lze oproti písmenům vybrat z velkého počtu různých 

fontů. 

Značnou nevýhodou je omezené mnoţství znaků pro publikování. 

U písmenkových znaků byl při publikování dat úplně stejný problém, jako v předchozích 

případech. Při změně měřítka je velikost znaku stále stejná. Ţádné další nevýhody nebyly 

zaznamenány. 

Obrázek 12: Ukázka editace písmenkového znaku - uDig 
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6.4 Liniové znaky 

Pozornost bude věnována hraničním a identifikačním liniím. Kartografické 

vyjádření pro pohybové linie nese specifické poţadavky na data. Dostupná vektorová data 

(linie) nenesou informaci o orientaci ani o změně v čase. Navíc softwarové vybavení uDig 

a AtlasStyler prozatím neumoţňují kartograficky korektní zobrazení pohybových linií. 

Dále o moţnostech softwaru GeoServer publikovat tato data nebylo nic zjištěno. Z tohoto 

důvodu byla řešena pouze problematika hraničních a identifikačních linií. 

6.4.1 Identifikační linie 

Programy AtlasStyler a uDig nabízí mnoho moţností pro nastavení vzhledu linie. 

AtlasStyler má tyto moţnosti poněkud bohatší, jelikoţ nabízí kromě uţivatelsky 

nadefinovaných vlastností také online předdefinované styly pro linie. Tyto styly 

se nacházejí na fremapsymbols.org. Uţivatel můţe nadefinovat vlastnosti přidáním nového 

Single Symbol. Při editaci je nutno vybrat Simpleline. Zde se nachází nastavení tloušťky, 

barvy a transparentnosti line spolu s nastavením přerušování linie. Samozřejmostí 

je nastavení měřítka, ve kterém mají být data zobrazena. Další moţností vytvoření stylu 

pro linii je opět vyuţití externí grafiky.  

 

Uţivatel můţe v softwaru uDig vyuţít téměř totoţné nastavení pro linie, stejně 

jako tomu je v programu AtlasStyler. Na rozdíl od tohoto programu nemůţe vyuţít externí 

grafiky ani online předdefinovaných stylů. Oba nástroje nabízejí moţnost definovat, 

jak jsou linie vykresleny na svých koncích.  

Obrázek 13: Ukázka editace linie - AtlasStyler 
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Jsou zde tři moţnosti: butt-flat (ostrá hrana), round (zaoblená hrana) 

a square (mírně protáhlá ostrá hrana). Výchozí hodnota je butt. 

 

Obrázek 14: Ukázka možností ukončení linie. Zdroj: http://community.articulate.com/ 

 

Nástroj uDig má navíc moţnost nastavení stylu pro kříţení linií. Moţné hodnoty 

jsou mitre (ostrý roh), round (kulatý roh) a bevel (zkosený roh). Výchozí hodnota je bevel. 

 

Obrázek 15: Ukázka možností křížení linií. Zdroj: http://community.articulate.com/ 

 

 

Po výsledném nastavení poţadovaných vlastností následuje export SLD stylu. 

Po importu stylu do softwaru GeoServer byl SLD kód vţdy validní a to nezávisle na tom, 

z kterého softwaru byl exportován. Geoserver zobrazil linie vţdy korektně, 

dle poţadovaných vlastností. Ţádné nedostatky ani chyby u tohoto druhu zobrazení nebyly 

nalezeny.  

6.4.2 Hraniční linie 

Moţnosti pro nadefinování stylu pro hraniční linie jsou naprosto totoţné, jako 

jsou v případě linií identifikačních. Tyto moţnosti byly popsány výše, spolu 

se schopnostmi softwaru GeoServer vyuţít tyto styly. Proto problematika hraničních linií 

nebude dále zvlášť řešena. 
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6.5 Areálová metoda 

Aplikace AtlasStyler je vhodnější aplikací pro tvorbu stylů pro areálovou metodu 

neţ nástroj uDig. Výhoda spočívá ve větších moţnostech nastavení poţadovaných 

vlastností polygonu. Po vloţení nového Single Symbolu lze tento symbol editovat. V této 

nabídce se nachází nastavení barvy pro polygon a jeho hranici spolu s nastavením 

transparentnosti pro oba zmíněné prvky. Při tomto nastavení lze vytvořit jednoduchý styl. 

Pro sloţitější nastavení slouţí tlačítko patternfill. V tomto nastavení se nachází volba typu 

výplně polygonu. Zde lze vybrat z moţností, jako jsou geometrické prvky, linie a externí 

grafika, pro které lze dále nastavit velikost, transparentnost a rotaci. Vyjma externí grafiky 

lze také nastavit barvu a tloušťku výplně polygonu. 

Nástroj uDig takovými moţnostmi nedisponuje. Oproti nástroji AtlasStyler 

disponuje kromě klasického nastavení barvy výplně polygonu a barvy hranice polygonu 

také moţností nastavit přerušovanou hranici polygonu. Dále je zde moţnost nastavení 

způsobu kříţení linií pro hranici polygonu. Moţnosti jsou round, bevel, mitter. 

 

Obrázek 17: Ukázka vytvořeného stylu pro areálovou metodu - uDig 

Obrázek 16: Ukázka vytvořených stylů pro areálovou metodu - AtlasStyler 
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Při exportu SLD souboru z nástrojů AltlasStyler a uDig GeoServer zvládl 

publikovat data, spolu s nově vytvořenými styly pro polygony, bez sebemenšího problému. 

Schopnost nástroje GeoServer vyuţít SLD styly pro polygony byla bezchybná. 

Samozřejmostí obou nástrojů je nastavení měřítka, v kterém má být pouţit daný styl. 

6.6 Popisek 

Obě jiţ dříve zmíněné aplikace pro tvorbu stylů nabízejí moţnost přidání 

popisku danému prvku mapy. Popisky lze nastavit v softwarech pod označením Labels. 

Zde se zvolí atribut, podle kterého se budou popisky zobrazovat. Dále jsou zde moţnosti 

úpravy písma. Například font písma, velikost, tloušťka, transparentnost, barva, obtékání 

textu a velikost obtékání textu spolu s moţnostmi nastavení rotace a posunu textu. 

 

Obrázek 18: Ukázka editace popisku 

Jednotlivá nastavení se v obou programových vybaveních drobně liší. 

Ve výsledku lze ale dosáhnout totoţných nastavení v obou programech. Dále jsou zde 

různé moţnosti nastavení popisku zvlášť pro body, linie a polygony. 
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Při jakékoli kombinaci nastavení vzhledu písma v obou programech byl 

po exportu SLD soubor vţdy validní a  GeoServer vţdy zobrazil písmo korektně 

dle poţadavků. Výhodou je velké mnoţství nastavení parametrů písma, které je GeoServer 

schopen zobrazit. Další kladnou vlastností je adaptivní změna mnoţství popisků vůči 

měřítku. Při změně měřítka dochází ke generalizaci popisků a opačně, coţ má za výsledek 

to, ţe se popisky vzájemně nikdy nepřekrývají. Nevýhodou je neschopnost serveru zobrazit 

korektně češtinu. Obsahuje-li slovo písmeno s háčkem, GeoServer toto písmeno nahradí 

zástupným znakem. Tento problém můţe být vyřešen nahráním dat do softwaru GeoServer 

pomocí databáze PostGIS, kde lze nastavit jazykovou sadu, která zobrazí češtinu správně. 

 

Obrázek 20: Ukázka publikování popisků se správným kódováním češtiny 

Obrázek 19: Ukázka publikování popisků se špatným kódováním češtiny 
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6.7 Dynamická mapa 

Pro názornou ukázku fungování SLD stylů byla vytvořena dynamická mapa, 

která je publikovaná pomocí WMS. V tomto případě dynamickou mapou není myšlena 

mapa vyjadřující změnu stavu mapovaného jevu v čase, ale mapa, která adaptivně reaguje 

na změnu měřítka. Pro tuto mapu bylo vytvořeno několik SLD stylů, které byly spolu 

s daty publikovány za pomocí softwaru GeoServer. V tomto případě bylo vyuţito softwaru, 

který je nainstalován na serveru VŠB-TUO. Všechny dřívější práce byly provedeny 

na tzv. localhostu, coţ je GeoServer nainstalovaný na běţném PC.  

Publikovaná mapa vyuţívá data z OpenStreeMap. Výsledkem publikování není 

mapa jakoţto mapové dílo samotné, jelikoţ zde chybí základní kompoziční prvky, jako 

jsou legenda, měřítko, tiráţ atd. [9] Výsledkem publikování je mapové pole zobrazující 

data formou rastrových dat. Data svou rozlohou pokrývají území celé ČR. Z důvodu 

velkého mnoţství a objemu dat byla tato data redukována, při snaze zrychlit schopnost 

nástroje AtlasStyler a aplikovat styl při pouţití filtru pomocí atributových dat. Dalším 

důvodem bylo odstranění dat nevhodných a nepotřebných pro publikaci. Z vrstvy budov 

byly vybrány budovy pouze Moravskoslezského kraje, namísto budov pro celou ČR. 

Důvodem byla nemoţnost nahrání tak velkého mnoţství dat do databáze PosGIS. Při snaze 

tato data nahrát do databáze, přestal program QuantumGIS pracovat. Všechna data byla 

v souřadnicovém systému WGS 84. Pro výslednou mapovou aplikaci byly pouţity tyto 

vrstvy: 

 budova - vrstva budov, 

 krajina - vrstva obsahující lesy, parky, louky, zemědělskou půdu a obydlená 

území, 

 silnice - vrstva obsahující dálnice a rychlostní komunikace, silnice první, 

druhé a třetí třídy a silnice v obydlených částech, 

 vodní tok - vrstva obsahuje vodní toky rozdělené na hrubé a jemné, 

 vodní plocha - vrstva vodních ploch, 

 ţeleznice - vrstva obsahující místa vlakových a tramvajových kolejí. 
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Po úpravě dat bylo nutné tato data nahrát do prostorové databáze PostGIS. 

K importu dat byl vyuţit program QuantumGIS s modulem SPIT, který umoţňuje 

importovat data přes grafické uţivatelské rozhraní. 

 

Obrázek 22: Modul SPIT - Quantum GIS 

Po importu dat do prostorové databáze lze tato data publikovat pomocí softwaru 

GeoServer. Zde je nutné vytvořit nový workspace s názvem mat0019. Nyní bylo moţno 

přistoupit k nastavení připojení databáze. Ve sloţce Stores/AddnewStore byla v odstavci 

Vector Data Source vybrána moţnost PostGIS. 

Obrázek 21: Připojení k databázi PostGIS 
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Po nastavení programového vybavení GeoServer následuje import SLD stylů. 

Přímo v administrátorském rozhraní je moţnost pracovat s SLD styly. Tato poloţka 

umoţnuje standardní práci s SLD styly, a to mazání, upravování a tvorbu nových stylů. 

Kaţdé tabulce z databáze PostGIS je přiřazen jeden SLD styl. 

Předmětem této bakalářské práce nebylo vytvořit kompletní mapovou aplikaci, 

ale nabídnout přehled schopností programu GeoServer publikovat data pomocí 

vytvořených stylů. Proto je tato aplikace zaměřená převáţně na mapové pole. 

Jde o jednoduchou a přehlednou aplikaci zaloţenou na knihovně OpenLayers,  

která umoţňuje základní ovládání a práci s dynamickou mapou. Tato mapová aplikace 

bude dostupná na serveru http://homel.vsb.cz/~mat0019/. Data publikovaná softwarem 

GeoServer jsou přístupná pouze z vnitřní sítě školy VŠB-TUO. 

Obrázek 23: Uukázka připojení databáze PostGIS - GeoServer 

http://homel.vsb.cz/~mat0019/
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6.7.1 Mapové pole 

Je nejdůleţitějším kompozičním prvkem. Zaujímá většinu plochy obrazovky. 

Je potřeba klást důraz na to, aby bylo co nejlépe vyuţito místo pro zobrazení mapy 

a nedocházelo k zbytečnému zobrazování prázdných míst. Zájmové území je v mapovém 

poli orientováno k severu. 

Obsahuje: 

 ovládání měřítka zobrazení mapy v levém horním rohu, 

 rozhraní na zobrazování vrstev, 

 měřítko, 

 moţnost zobrazit mapy společnosti Google, jako mapy podkladové. 

 

Obrázek 24: Ukázka publikovaných dat - GeoServer 

Pro zvolená data byly vytvořeny styly. Tyto styly byly navrţeny tak, aby data 

adaptivně reagovala na změnu měřítka. To má za následek to, ţe se jednotlivá data 

zobrazují pouze v určitém měřítku. To samé platí i pro popisky, které zobrazují názvy 

silnic a vodních toků. Při tvorbě stylů bylo vyuţito filtrů, které umoţnily definovat styl 

na základě atributových dat. Všechny vytvořené styly byly zobrazeny správně dle 

nadefinovaných poţadavků. Některé styly bylo nutno vytvořit manuálně, jelikoţ 

softwarové vybavení pro tvorbu stylů nedokázalo vytvořit filtr pro tak velký objem 

atributových dat, jako tomu bylo například u vrstvy silnic. A to i přes snahu tato data 
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redukovat. Při snaze vytvořit filtr byl software přehlcen a přestal fungovat. Velkou část 

bakalářské práce zabralo studium samotného SLD jazyka, které se uplatnilo právě 

při tvorbě těchto stylů. GeoServer je nástroj, který zvládá korektně zobrazit celou řadu 

různých nastavení. Problém je spíše na straně softwarů určených pro tvorbu stylů. 

Problémem je nemoţnost provést některá poţadovaná nastavení, jako například pouţití, 

jíţ dříve zmíněného filtru pro větší objem atributových dat (např. 227tisíc záznamů).  

 

6.7.2 Legenda 

Ve většině případů je legenda součástí mapy, jakoţto základní kompoziční prvek 

mapy. Při publikování dat softwarem GeoServer za vyuţití technologie OpenLayers  

se uţivateli zobrazí pouze mapové pole bez legendy. Legendu lze z WMS získat za pouţití 

příkazu GetLegendGraphic. Příkaz můţe vypadat takto: 

http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&

FORMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=mat0019:silnice 

Po vloţení tohoto příkazu do adresního řádku prohlíţeče, se uţivateli zobrazí 

legenda, ve které se nachází ikona reprezentující styl spolu s názvem stylu. Název stylu se 

zobrazí pouze v případě, ţe byl název stylu definován. Výsledná legenda pro vzorový 

příkaz můţe vypadat takto: 

 

Obrázek 25: Legenda pro vrstvu silnic 
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6.8 Kartodiagram 

Aplikace AtlasStyler je velice silným nástrojem pro tvorbu kartodiagramu. 

Softwarové vybavení uDig moţnost tvorby kartogramu a kartodiagramu nemá.  Před jeho 

vytvořením bylo potřebné zvolit vhodná testovací data. Jako příklad poslouţila vektorová 

vrstva obcí ČR ve formátu shapefile (označená obce.shp). Vrstva byla poskytnuta 

Institutem geoinformatiky, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a vztahuje 

se k 1. červenci 2011. Zdrojem těchto dat pro univerzitu byl Registr sčítacích obvodů 

patřící pod správu Českého statistického úřadu (RSO, ČSÚ). Z této vrstvy je vytvořen 

kartodiagram podílu celkové míry nezaměstnanosti muţů a ţen. Jako testovací území byly 

vybrány obce správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Opava (SO ORP Opava). 

V souboru jsou obsaţena následující atributová data: názvy krajů, okresů, správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností a názvy obcí včetně kódů jednotlivých území (NUT3 

- kraj, LAU1 - okres, POV, dle systému statistické klasifikace územních struktur  v České 

republice v souladu se systémem Eurostatu). K těmto datům bylo zapotřebí připojit údaje 

o nezaměstnanosti v jednotlivých obcích. Tyto údaje poskytuje Ministerstvo práce 

a sociálních věcí (MPSV) zpracované do souboru ve formátu xls pro program Excel 

od společnosti Microsoft Office. Údaje se vztahují k datu 30. června 2011. Data 

o nezaměstnanosti byla doplněna do atributové tabulky vektorové vrstvy obcí ČR pomocí 

funkce „Join“ v softwarovém vybavení ArcGIS firmy ESRI. Nově vzniklý soubor byl 

naimportován do programu Atlas Styler. Po importu bylo nutné vytvořit nový symbol 

(s vyuţitím funkce “Addnew single symbol – centroids“). Při výběru typu symbolu byl 

zvolen symbol typu: „externalgraphic“, který slouţí pro vytvoření symbolu z PNG/SVG 

souboru anebo k vytvoření diagramu, jako je tomu v tomto případě. V dalším nastavení 

je moţný výběr ze dvou druhů diagramů: „Pie chart“ (výsečový graf) a „Pie chart 3D“ 

(prostorový výsečový graf).  

 Obrázek 26: Ukázka vlevo: „pie chart 3D“, vpravo: „pie chart“ 
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Při tvorbě diagramu se vyskytuje první nedostatek, a tím je volba pouze mezi 

těmito dvěma diagramy, jelikoţ i v případě nezvolení 3D diagramu, má diagram vţdy 

prostorový efekt. Kartograficky správný diagram zobrazuje pouze poměr mezi 

zkoumanými veličinami, nesmí obsahovat elementy, jaké můţeme vidět na obrázku č. 26 

u obou diagramů. Tyto elementy mohou způsobit zkreslení vjemu (poměru mezi 

veličinami). Další krok při vytváření diagramu představuje publikování dat. GeoServer 

standardně nepodporuje publikování diagramů, a proto je zapotřebí do něj nahrát nové 

knihovny. Cesta pro kopírování knihoven je následující: C:\Program Files\GeoServer 

2.1.2\webapps\geoserver\WEB-INF\lib.(nikoli knihovna v základním adresáři). Knihovny 

jsou volně ke staţení na webové adrese: http://blog.geoserver.org/2009/06/01/geoserver-

chart-extension/ . 

Vzápětí naráţíme na další chyby. Při publikování těchto dat programem 

GeoServer za pouţití vyexportovaného SLD souboru z programu AtlasStyler se zobrazí 

diagram „pie chart“ následovně: 

 

Za diagramem se objeví šedý čtverec s oblými hranami (pouze u moţnosti 

„pie chart“). Tento problém lze redukovat tak, ţe se velikost diagramu (size) nastaví vetší 

neţ 40 pixelů. Poté se diagram zobrazí správně (bez čtverce v pozadí) a diagramy ukazují 

podíl míry nezaměstnanosti muţů a ţen korektně.   

Obrázek 27: Chybné zobrazení diagramu 

http://blog.geoserver.org/2009/06/01/geoserver-chart-extension/
http://blog.geoserver.org/2009/06/01/geoserver-chart-extension/
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Dalším problémem je velikost diagramů.  Výsledné diagramy jsou jiţ graficky 

zobrazeny správně, jak je tomu v ukázce na obrázku č. 28, ale proporčně nereflektují 

absolutní četnosti zobrazovaných dat (nezaměstnanost muţů a ţen). Velikost všech 

diagramů je stejná: 

 

Proto je třeba vyexportovaný SLD soubor ručně upravit, aby velikost diagramu 

odpovídala velikosti počtu nezaměstnaných. Ukázka s popisem syntaxe kódu 

je na internetových stránkách: http://blog.geoserver.org/2009/06/01/geoserver-chart-

extension/. 

Jako další problém se jeví nepatrný překryv polygonu s diagramem v  určitých 

místech kartodiagramu. Na výsledném zobrazení jsou patrné oblasti, ve kterých 

se překrývají hranice obce s diagramem. Moţným řešením toho problému je vytvoření 

zvlášť bodové vrstvy diagramů a zvlášť vrstvy pro polygony. S výjimkou překryvů hranic 

obcí s kartodiagramy je v programu GeoServer publikování kartodiagramu poměrně 

kvalitně implementováno. 

Obrázek 28: Kartodiagram publikovaný softwarem GeoServer 
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Po uvedené úpravě velikosti diagramů se kartodiagramy zobrazí následovně: 

 

 

 

Obrázek 29: Poměrové diagramy- pie chart 3D publikované v programu GeoServer 

Obrázek 30: Poměrové diagramy- pie chart publikované v programu GeoServer 
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Na předcházejícím obrázku můţeme pozorovat kartodiagram vytvořený 

s pouţitím mírně upraveného kódu. Tento kód se nachází na stránkách geoserver.org 

jako nápověda k tvorbě diagramů. Prostorový efekt diagramů (šedý stín za diagramem) 

je částečně eliminován pouţitím šedého podkladu za diagramy, coţ má za následek, 

ţe prostorový efekt diagramů není příliš výrazný. Značnou nevýhodu je moţnost volby 

pouze mezi těmito dvěma druhy diagramů, které budou mít vţdy prostorový efekt.  

V neposlední řadě změna měřítka představuje značný problém, jelikoţ diagramy 

si zachovají svou původní velikost. Při zmenšení kartogramu dochází k překrývání 

diagramů a naopak při velkém zvětšení jsou diagramy v polygonech příliš malé. Proto 

je důleţité nalézt pro poţadované měřítko vhodnou velikost. Dalším nedostatkem 

je nemoţnost zobrazení legendy pro diagramy příkazem GetLegendGraphic. Pro zlepšení 

vypovídající schopnosti diagramů by mohly být přidány popisky přímo k diagramům. 

A to buď popisky udávající poměř účastníků, popřípadě míru nezaměstnanosti 

v procentech. 

Obrázek 31: Ukázka kartodiagramu vytvořeného pomocí upraveného kódu ze stránek http://geoserver.org 



Milan Matolák: Posouzení moţností jazyka SLD v prostředí nástroje GeoServer 

 

2013  44 

 

6.9 Kartogram 

K tvorbě kartogramu a následnému vytvoření SLD souboru byl opět pouţit 

program Atlas Styler a  vektorová vrstva obcí pro SO ORP Opava, která v atributové 

tabulce jiţ obsahovala údaje o nezaměstnanosti v jednotlivých obcích. Tak jako tomu bylo 

u kartodiagramu, i v tomto případě bylo zapotřebí v softwaru Atlas Styler po importu dat 

vybrat symbol pro tvorbu kartogramu. Zvolen byl symbol s názvem „Quantities: 

Coloredquantities“. Po zvolení toho symbolu následuje další nabídka. 

 

Zde je nutno zvolit hodnotu (value), podle které bude kartogram vytvořen. Dále 

jsou v tomto dialogovém okně moţnosti nastavení počtu intervalů, výběr barevných 

stupnic a moţnost manuálně upravit hranice jednotlivých intervalů. K detailnějšímu 

nastavení intervalů slouţí tlačítko „Classify“, pod kterým se nacházejí další statistické 

údaje, jako je například medián, standardní odchylka, minimum, maximum atd. spolu 

s grafem absolutních četností míry nezaměstnanosti: histogramem. Mezi další nastavení 

histogramu patři moţnost klasifikace do intervalů podle tří metod: „Equalintervals“ (stejně 

široké intervaly), „manual“ (ruční nastavení intervalů) a „quantiles“ (rozdělení 

dle kvantilů). Dalším dostupným nastavením je počet tříd a definice hranic intervalů.  

Obrázek 32: Ukázka nastavení pro kartogram - AtlasStyler 
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Po potřebném nastavení všech hodnot je moţné nastavit popisky tak, 

aby zobrazovaly názvy obcí pro lepší orientaci v kartogramu. K tomu slouţí symbol 

s označením „Labels“, který je v případě potřeby nutno přidat. V této volbě se nastaví 

atribut, podle kterého se budou popisky zobrazovat. Jedná se o název obcí. Dále jsou 

zde moţnosti úpravy písma. Například font písma, velikost, tloušťka, sklon, barva, 

obtékání textu a velikost obtékání textu spolu s moţnostmi nastavení rotace a posunu textu. 

Obrázek 33: Klasifikace třid do intervalu - AtlasStyler 

Obrázek 34: Nastavení popisků pro kartogram - AtlasStyler 
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Po nastavení veškerých údajů v programu Atlas Styler je moţný export SLD 

souboru. Tento soubor je následně nahrán do programu GeoServer pomocí databáze 

PostGIS. Poté můţe být publikován shapefile spolu s tímto nově vzniklým stylem. 

 

 

Aplikací GeoServer byl kartogram bez komplikací publikován dle poţadavků 

zadaných v programu Atlas Styler bez nutnosti dodatečné manuální úpravy SLD souboru 

a bez nutnosti nahrát nové knihovny do programu GeoServer. Jelikoţ nebyla kvantitativní 

data přepočtena na plochy dílčích územních jednotek, ale mají jen vnější formu 

kartogramu, byl vytvořen tzv. kartogram nepravý neboli pseudokartogram. Při změně 

měřítka se názvy obcí zobrazují korektně. Nedochází ke vzájemnému překrývání 

jednotlivých názvů. Při zmenšení měřítka dojde k vynechání příslušných popisků.  

Obrázek 35: Ukázka kartogramu, který je publikován programem GeoServer 
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Obrázek 36: Ukázka kartogramu při změně měřítka 

 

GeoServer zobrazuje data korektně. Vyuţití SLD souboru softwarem GeoServer 

bylo bezchybné a zpracování kartogramu bylo korektní. Vhodnou vlastností je moţnost 

zobrazení legendy pro kartogram. 

 

Obrázek 37: Legenda pro kartogram 
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6.10 Shrnutí 

Výsledky moţných nastavení, které jsou proveditelné pomocí SLD jazyka a které 

zvládá nástroj GeoServer publikovat, jsou shrnuty v tabulce č. 14.  

 

Tabulka 14: Výsledný souhrn schopností programu GeoServer při publikování dat 

  
Možnost 
legendy 

Možnost 
popisků 

Změna velikosti 
s měřítkem* 

Nastavení 
transparentnosti/barvy 

Možnost 
použít externí 

grafiku 
Rotace 

Geometrický 
znak 

•  •    • /•  •  •  

Symbolický znak •  •    • /•  •  •  

Obrázkový znak •  •     / •  •  

Siluetový znak •  •    • /•  •  •  

Číselný a 
písmenkový 

znak 
•  •    • /•  •  •  

Identifikační 
linie 

•  •  •  • /•  •    

Hraniční linie •  •  •  • /•  •    

Areálová 
metoda 

•  •  •  • /•  •    

Kartodiagram   •    • /•    •  

Kartogram •  •  •    /•      

*Pozn.: Změna velikosti s měřítkem = při změně měřítka má prvek stále stejnou 

velikost (v pixelech). Pro tyto prvky je vhodné nastavit v SLD stylu zvlášť velikost 

pro různou úroveň přiblíţení - oddálení.   
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7 Závěr 

V bakalářské práci bylo dosaţeno splnění cíle ve všech bodech zadání. Byly 

navrţeny SLD styly pro všechny navrţené kartografické techniky.  

Publikování dat nabízí stále nové moţnosti a při řešení bakalářské práce bylo 

prokázáno, ţe v programovém vybavení GeoServer jsou tyto moţnosti kvalitně 

implementovány. Software GeoServer zvládá práci s velkým mnoţstvím různých SLD 

stylů a je schopen tyto styly vhodně vyuţít při publikování dat. Přesto se objevilo několik 

drobných nedostatků. Problémy, které se naskytly během zpracování, a jejich řešení, jsou 

specifikovány průběţně v textu práce. Přes drobné nedostatky se v programovém vybavení 

GeoServer skrývá značný potenciál, jelikoţ se jedná o volně dostupný program 

s otevřeným zdrojovým kódem, který je neustále vyvíjen komunitou programátorů. Díky 

neustálému vývoji je moţné očekávat, ţe budou drobné nedostatky v krátké době vyřešeny. 
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