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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Projekt se zabývá problematikou sběru, analýzou a publikováním prostorových dat 

regionálních zemětřesení v oblasti západních Čech. Tento projekt vznikl ve spolupráci 

s Geofyzikálním ústavem Akademie věd České republiky, v.v.i. a klade si za cíl vytvořit 

databázi prostorových dat ze seismické sítě WEBNET a její implementaci do vytvořené 

aplikace GIS využívající open–source produktu UMN MapServer. První část tohoto 

projektu nastiňuje zpracování seismických dat v seismickém oddělení Geofyzikálního 

ústavu AV ČR, v.v.i. Další praktické části pojednávají o zpracování poskytnutých geodat a 

o konfiguraci programového prostředku UMN Mapserver pro zobrazení ohnisek 

zemětřesení v prostředí sítě Internet. 

 

Klíčová slova: GIS, zemětřesení, WEBNET, geodatabáze , UMN MapServer. 
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ANNOTATION OF THESIS 

The project is dealing with data acquisition, analysis and publication of spatial data 

of regional earthquakes in the West Bohemia area. This project resulted from the 

cooperation with the Geophysical Institute of Academy of Sciences of the Czech Republic. 

The object of this project is to create a database of spatial data from the seismic network 

WEBNET and its implementation into the geographical information system using the 

open–source products UMN MapServer. The first part of this project describes seismic 

data processing in the seismic department of the Geophysical Institute AS CR in Prague, 

while practical parts deal with the assessment of measured geodata, as well as the 

configuration of the UMN Mapserver programming environment, which is used for the 

publication of earthquake information on the Internet. 

 

Keywords: GIS, earthquakes, WEBNET, geodatabase, UMN MapServer. 
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1 ÚVOD 

Západní cíp našeho území spolu se sousedními částmi Saska (Vogtland) a 

Bavorska, ohraničený přibližně městy Kraslice, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, 

Marktredwitz, Selb a Plauen, je znám častým výskytem slabších zemětřesení. Zemětřesení 

se zde zpravidla vyskytují v sériích, tzv. rojích, kdy v období několika dnů až měsíců dojde 

ke stovkám až tisícům otřesů, z nichž jen některé bývají pocítěny obyvateli. Mezi 

jednotlivými zemětřesnými roji bývají období klidu, které trvají i několik let. Nejsilnější 

zemětřesení v této oblasti jsou pozorována obyvateli v širokém okolí a mohou způsobit i 

škody na budovách a majetku. První dochovaná zpráva o západočeských zemětřeseních 

pochází již z 16.století. 

Z důvodu lepšího pochopení a pozorování těchto jevů vznikla také seismická síť 

WEBNET, tvořená seismickými stanicemi, které jsou schopny zaznamenávat slabá 

zemětřesení na celém území západních Čech. Takto získané údaje se shromažďují a 

průběžně vyhodnocují v seismickém oddělení Geofyzikálního ústavu Akademie věd 

v Praze, kde dochází na základě interpretace záznamů těchto zemětřesení k určení jejich 

polohy a času vzniku. [5] 
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2 CÍL PROJEKTU 

Tato práce si klade za cíl vytvoření internetové GIS aplikace, která bude sloužit 

nejširší veřejnosti k zobrazení prostorového rozložení ohnisek zemětřesení v západních 

Čechách. K tomu, aby získaná geodata mohla být integrována do tohoto systému, je 

potřeba splnit některé dílčí cíle vyplývající ze zadání diplomové práce. 

Hlavní cíle dle zadání této diplomové práce jsou: 

 

• Seznámit se s problematikou sběru dat regionálních zemětřesení v západních 

Čechách 

• Připravit databázi regionálních zemětřesení z dat měřených v západních 

Čechách 

• Připravit topografický podklad 

• Připravit mapový server pro zobrazení geodat v prostředí Internetu 

 

První úlohou této práce je získání povědomí o principech registrace seismických 

vln a o fungování samotné seismické sítě WEBNET, což je nezbytně nutné k pochopení 

principů lokalizace ohnisek seismických jevů. 

Další úlohou je získaná data převést do geodatabáze. Tato geodatabáze bude sloužit 

jako datové úložiště vybraných parametrů seismických jevů pro GIS aplikaci vytvářenou 

v rámci této diplomové práce. 

Nezbytným předpokladem tvorby takovéhoto systému je získání dostupných 

topografických datových zdrojů a jejich následná konverze pro potřeby systému. 

Posledním, avšak nejnáročnějším cílem, je samotná realizace tvorby GIS aplikace, 

počínaje konfigurací UMN Mapserver, programováním mapového klienta, konče 

implementací na veřejně přístupný server. 



 14

3 PROBLEMATIKA REGIONÁLNÍCH ZEMĚTŘESENÍ 
V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH A TEORETICKÉ ZÁKLADY 

3.1 Epicentrum, hypocentrum, intenzita 

Zemětřesení vzniká posuvem na zlomu, kdy se uvolní velké množství energie, která 

se do okolí síří ve formě seismických vln. Jejich příchod k zemskému povrchu se projevuje 

otřesy půdy a někdy také zvukovými efekty. Intenzita otřesů na povrchu závisí na síle 

zemětřesení v ohnisku, na jeho hloubce pod povrchem a na vzdálenosti od ohniska. Průmět 

ohniska, jinak též hypocentra, na zemský povrch nazýváme epicentrem zemětřesení. 

V epicentru jsou zpravidla pozorovány nejsilnější otřesy půdy. Jejich intenzita závisí také 

na vlastnostech podloží – např. nezpevněný sedimetární pokryv otřesy zesiluje, zatímco 

skalní podloží nikoli. Účinky otřesů na člověka, stavby a krajinu se klasifikují pomocí tzv. 

makroseismické intenzity. [5] 

Intenzita Definice Pozorované projevy 
I. Nepocítitelné Zaznamenávají pouze přístroje. 

II. Stěží pocítitelné 
Pocítí vnímavé osoby, když jsou v klidu (obvykle 
ve vyšších patrech budov). 

III. Slabé 
Pocítí vnímavé osoby uvnitř budov. Slabé kývání 
zavěšených předmětů. 

IV. Pozorovatelné 
Pociťuje většina lidí uvnitř budov. Okna, dveře a 
nádobí drnčí, sklo cinká. Pocit silnějších vibrací. 

V. Silné 

Pociťuje většina lidí, i mimo budovu. Budovy se 
třesou. Nestabilní předměty se kácí, malé předměty 
se přemisťují, tekutiny se rozlévají, okna a dveře se 
otevírají. 

VI. Nepatrné škody 

Pociťují všichni lidé, mnoho je jich vyděšených a 
vybíhají ven. Posunují se i větší předměty, některé 
padají, poškození omítek, komínů, trhliny ve zdech. 
Malé zvony začnou zvonit. 

VII. Působící škody 

Pociťují i osoby jedoucí v autech, je obtížné stát. 
Většina lidí je vyděšených a vybíhají ven. 
Poškození chatrných budov, padání komínů, malé 
trhliny ve zdech, na svazích trhliny v zemi, zvoní i 
velké zvony, vytváří se vlny na vodní hladině. 

VIII. 
Působící velké 
škody 

Pro mnoho lidí je obtížné stát. Budovy se pohybují 
v základech, vznikají trhliny ve zdech, nelze řídit 
motorová vozidla. Poškození i dobrých budov, 
sesuvy půdy, trhliny v půdě. 

IX. Ničivé 
Panika, zřícení chatrných budov, lepší budovy jsou 
vážně poškozeny. Velké trhliny v půdě. 

X. Silně ničivé 
Poškození i speciálně konstruovaných budov, 
mostů a cest. Rozsáhlé sesuvy půdy. 
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XI. Pustošivé 

Většina lepších budov je zničena, některé, 
speciálně konstruované proti zemětřesení, jsou 
poškozené. Nepoužitelné silnice a železnice, 
zničení potrubí, sesuvy půdy. 

XII. 
Zcela 
devastující 

Všechny objekty jsou totálně zničeny. Změní se 
tvářnost krajiny. 

tabulka 1 Stupnice makroseismické intenzity [38] 

3.2 Magnitudo 

Pomocí  rozdílů časů příchodu seismických vln na jednotlivé stanice určujeme 

polohu zemětřesení. Z amplitudy záznamu na dané stanici a z její vzdálenosti od epicentra 

pak uvolněnou seismickou energii v ohnisku, kterou podle klasifikace pomocí Richterovy 

stupnice označujeme veličinou magnitudo. Tato veličina dosahuje u nejsilnějších 

zemětřesení hodnoty 8-9. Tato stupnice je logaritmická, což znamená, že zemětřesení 

s magnitudem o jednotku vyšším způsobí desetkrát větší amplitudu na seismogramu, 

zatímco energie otřesů je až třicetkrát vyšší. 

Každé zemětřesení charakterizuje jediná hodnota magnituda, která odpovídá 

množství uvolněné energie v ohnisku. Naproti tomu makroseismická intenzita zemětřesení 

pozorovaná na povrchu se vzdáleností od epicentra klesá v závislosti na fyzikálně-

mechnických vlastnostech prostředí. [5] 

Data získaná na základě interpretace seismogramů zemětřesení zaznamenaných na 

stanicích WEBNET budou zobrazena v GIS aplikaci, která je předmětem řešení uvedené 

diplomové práce. 

3.3 Princip registrace zemětřesení 

K měření otřesů slouží seismografy – přístroje, které jsou základní součástí každé 

seismické stanice. Jejich jádrem je setrvačná hmota (kyvadlo), která kmitá opačně vůči 

pohybu půdy. První seismografy zesilovaly pohyby půdy mechanicky a záznam byl 

prováděn např. na fotocitlivý papír. Novější přístroje převádějí pohyb půdy na elektrický 

signál, který se dříve zapisoval na magnetickou pásku. V poslední době se zápis i další 

zpracování provádí digitálně pomocí počítačů. 
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Obrázek 1 Princip seismografu a záznam slabého západočeského zemětřesení ze stanice Vackov. Na 

seismogramu je vyznačena skupina vln P a S. 

Výsledný záznam – seismogram – umožňuje určit základní údaje o zemětřesení. 

Na seismogramech blízkých zemětřesení (zhruba do vzdálenosti 100 km) pozorujeme dva 

základní typy seismických vln. Vlny podélné (P) kmitají, podobně jako zvukové vlny ve 

vzduchu, rovnoběžně se směrem šíření. Naopak příčné vlny (S), které se šíří nižší rychlostí 

než vlny podélné, kmitají kolmo na směr šíření. [5] 

3.4 Seismická aktivita v západních Čechách 

Převzato a upraveno z [5] a [27]. 

3.4.1 Historie zemětřesení v západních Čechách 
Nejstarší záznamy o zemětřeseních v západních Čechách sahají až do středověku. 

Spolehlivější údaje o jejich počtu a intenzitě jsou známy od konce 19.století, kdy byla 

makroseismická pozorování na celém našem území systematicky zaznamenávána. Hlášení 

obyvatel o pocítěných otřesech půdy shromažďovali v západních Čechách lázeňští 

inženýři, přičemž nezůstalo jen u statistiky otřesů. Zprávy zemětřesné komise tehdejší 

Císařské akademie věd ve Vídni obsahují i pokusy lázeňských inženýrů nalézt spojitost 

zemětřesných rojů s dalšími přírodními ději - například s vydatností pramenů, množstvím 

srážek, fázemi měsíce či silnými světovými zemětřeseními. 

Významnou roli sehrála zemětřesná aktivita na počátku 20. století (1903 a 1908), 

která představuje pravděpodobně délkou svého trvání i silou otřesů dosud nejvýraznější 

řadu západočeských zemětřesení. K jejímu označení bylo tehdy poprvé v sousedním Sasku 

použito termínu zemětřesný roj. Tento pojem se pak ujal mezi seismology v celém světě 

pro označení série zemětřesení bez převládajícího hlavního otřesu.  
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3.4.2 Monitorování seismické aktivity v západních Čechách 
Přístrojová registrace západočeských zemětřesení byla zahájena na počátku 20. 

století, kdy byla v roce 1908 ve sklepě gymnázia v Chebu zřízena seismická stanice. Byla 

to první seismická stanice v Čechách a pátá na území Rakousko-Uherska. Tehdy pracovalo 

v celém světě pouze 30-40 stanic. Vzhledem k tomu, že seismograf nebyl „naladěn“ na 

registraci blízkých otřesů s výrazně kratšími vlnovými délkami, zaznamenávala chebská 

stanice převážně jen silná světová zemětřesení. V roce 1965 byla stanice zrušena, neboť 

sílící dopravní ruch v centru Chebu neumožňoval kvalitní záznamy seismických signálů. V 

září a říjnu 1962 byla v době zemětřesného roje na saské i české části území zahájena 

registrace zemětřesné aktivity s pomocí několika dočasných seismických stanic. Řada 

těchto lokálních zemětřesení byla registrována i na seismické stanici Průhonice (PRU) 

[11]. Během posledního silného roje 1985-86 a v následujících letech byly v západočeské 

části zemětřesné oblasti postupně rozmístěny digitální seismické stanice s dostatečnou 

citlivostí pro záznam místních zemětřesení, jak je uvedeno např. v [8]. 

3.4.3 Seismická síť WEBNET 
V devadesátých letech byla vybudována síť seismických stanic WEBNET jako 

společný projekt Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. a Ústavu struktury a mechaniky 

hornin AV ČR, v.v.i. Síť WEBNET tvoří třináct stanic a jsou koncipovány tak, aby 

umožňovaly registrovat i velmi slabá místní zemětřesení na celém území západních Čech. 

Díky síti WEBNET patří západní Čechy a Vogtland k nejlépe monitorovaným 

seismoaktivním oblastem Evropy. Seismické stanice jsou rozmístěny na Ašsku, Chebsku, 

Sokolovsku a Mariánskolázeňsku. Digitalizované seismické záznamy jsou v reálném čase 

přenášeny po bezdrátové síti do datového centra na televizní věži Zelená Hora u Chebu. 

Tam jsou kontinuální data podrobena předběžné analýze a vybrané časové intervaly, které 

pravděpodobně obsahují záznamy seismických jevů (zemětřesení a odpaly v lomech), jsou 

několikrát denně přenášeny přes Internet do Geofyzikálního ústavu AV ČR v Praze, kde 

jsou průběžně vyhodnocovány. 

3.4.4 Zemětřesné roje z poslední doby 
Ve druhé polovině 20. století došlo v západních Čechách několikrát k oživení 

zemětřesné aktivity. Mezi silnější zemětřesné roje, které byly pocítěny místními obyvateli, 

patří roje z podzimu 1962, ze zimního období let 1985-86 a 1997 a z podzimu 2000.  
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Nejvýznamnější byl zemětřesný roj ze zimy 1985-86. Jeho nejsilnější otřes z 

21.12.1985 měl podle Richterovy stupnice magnitudo 4,6. Největší škody způsobilo toto 

zemětřesení v obcích Skalná, Dolní Žandov, Nový Kostel a Plesná, kde bylo poškozeno 

přibližně 15% domů (trhliny ve zdi nebo v omítce, spadlé nebo poškozené komíny, škvíry 

mezi panely, vypadávání nevázaného zdiva apod.). Na mnoha místech došlo také k 

dočasné ztrátě vody ve studních. V těchto obcích odpovídaly účinky zemětřesení 

makroseismické intenzitě 6. až 7. stupně. Otřesy byly pocítěny na velké části českého 

území. Nedávný roj z podzimu roku 2000 s nejsilnějšími jevy o magnitudu 3,2 byl řádově 

slabší a nezpůsobil žádné majetkové škody. Pociťované otřesy se však opakovaly po dobu 

tří měsíců, což vedlo k nejistotě obyvatel. Nemůžeme opomenout ani psychologické 

účinky silnějších otřesů na obyvatelstvo, umocněné zvukovými efekty připomínajícími 

hřmění, které zemětřesnou činnost někdy doprovázejí. 

Průběžné monitorování seismicity sítí WEBNET ukázalo, že se ohniska 

zemětřesení shlukují v několika oblastech, především poblíž obcí Nový Kostel, Kopaniny 

(Ašsko), Skalná, Kraslice, Lazy (Slavkovský Les) a na německé straně v okolí měst 

Klingenthal, Plauen a Marktredwitz. Hloubky ohnisek zemětřesení v celém regionu se 

pohybují v rozsahu 4 až 30 km, zpravidla však nepřesahují 10 km. Omezení zemětřesné 

činnosti na výše uvedené zóny v několika uplynulých letech ovšem nevylučuje, že při 

příštím zemětřesném roji nemůže dojít k "probuzení" některé jiné části západočeského 

regionu.  

3.4.5 Zemětřesení a působení podzemních fluid 
Nejintenzivnější je zemětřesná činnost v oblasti u Nového Kostela, kde se odehrály 

všechny silnější roje z posledních let (1985-86, 1997 a 2000). Přesné určení polohy 

ohnisek zemětřesení a další analýzy seismických záznamů ukázaly, že zde dochází k 

vodorovnému posunu horninových bloků podél severojižně orientované, strmě ukloněné 

zlomové plochy o délce přes 10 km v hloubkách 6 až 11 km. Během uplynulých 15 let zde 

bylo zaregistrováno přes 20 000 mikrozemětřesení. Při každém z těchto zemětřesení se 

posunula jen malá část zlomu, jejíž velikost byla od několika decimetrů do stovky metrů. 

Průvodním jevem silných světových zemětřesení bývají náhlé změny hladiny 

spodní vody, změna vydatnosti minerálních pramenů a obsahu plynů v nich. Západočeská 

zemětřesná oblast poskytuje díky hojnému výskytu minerálních pramenů vhodné 

podmínky pro výzkum souvislostí mezi změnami vlastností pramenů a seismickým 

režimem. První výsledky spolupráce s odborníky z německých univerzit ukazují, že zde 
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určitá vazba skutečně existuje. To odpovídá modelu vzniku zemětřesení za spolupůsobení 

tektonického napětí a tlaku podzemních fluid (směs vody a plynů nebo magma). Důkazy o 

vztahu mezi vznikem zemětřesení a změnou tlaku podzemních fluid byly podány mimo 

jiné v sousedním Bavorsku na nedalekém hlubokém výzkumném vrtu KTB, který v roce 

1994 dosáhl hloubky přes 9 km. Tam se pomocí injektáže vody podařilo vyvolat několik 

set mikrozemětřesení, jejichž ohniska ležela poblíž dna vrtu, kde byl injektáží zvýšen tlak 

fluid. 

3.4.6 Příčiny a projevy zemětřesení 
Příčinou zemětřesné činnosti v západních Čechách je patrně oslabení zemské kůry a 

křížení dvou zlomových struktur – oharského riftu, ohraničujícího Krušné hory, a 

mariánsko-lázeňského zlomu. Během geologického vývoje se toto oslabení projevilo mimo 

jiné vznikem Chebské a Sokolovské pánve a sopečnou činností. Jejím dokladem je jedna z 

nejmladších sopek na našem území, Komorní hůrka u Františkových Lázní, která byla 

aktivní ještě před 200 tisíci let, tedy během čtvrtohor. 

Pozůstatkem vulkanismu jsou dnes četné prameny minerálních vod a výrony oxidu 

uhličitého (CO2) - tzv. mofety. Západočeská oblast je díky tomu známá nejen proslulými 

lázněmi, ale také neobvyklými přírodními úkazy, např. přírodní rezervací SOOS v Chebské 

pánvi s tzv. bahenními sopkami. Zdejší zemětřesení jsou patrně jedním z dalších projevů 

doznívajícího vulkanismu. 
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4 ANALÝZA MOŽNOSTÍ PREZENTACE SEISMICKÝCH JEVŮ 

4.1 Možnosti prezentace prostorových dat v prostředí internetu 

V současné době se elektronické mapy stávají běžnou součástí každodenního života 

moderního člověka. Tyto elektronické mapy se mohou zobrazovat na displeji osobního 

počítače, přenosného počítače, přijímače GPS, displeje mobilního telefonu či jiného 

zařízení umožňující zobrazení elektronické podoby mapy. 

Narozdíl od „tradičních“ map a atlasů, které se šíří výhradně v hmotné podobě 

(skládaný či srolovaný mapový list, kniha, apod.), mohou být elektronické mapy a atlasy 

v současnosti publikovány prostřednictvím hmotného média nebo elektronických sítí. 

Hlavní důvody pro publikování geografických dat na webu jsou: 

• Zpřístupnění prostorových dat co největšímu počtu uživatelů 

• Možnost zvýšení počtu uživatelů pouhým zasláním WWW adresy 

• Správa prostorových dat na jednom místě 

• Možnost nahrazení klasických desktop řešení v intranetu 

Samotná prezentace v prostředí sítě Internet přináší i problémy, které je nutné 

eliminovat. Mezi tyto problémy patří například: nespolehlivost připojení, problematické 

zabezpečení dat a obvykle vyšší nároky na vybavení serveru. [20] 

4.2 Současný stav řešení map v GFÚ 

V současné době je na oficiálních stránkách Geofyzikálního ústavu realizováno 

rozmístění sítě WEBNET a vizualizace vypočtených poloh ohnisek pomocí dvou 

mapových kompozic. První z nich (Obr. č.2) zobrazuje na podkladu stínovaného 

digitálního modelu terénu rozmístění seismických stanic. Z pohledu nejnovějších 

technologií se jedná o zastaralé a nepraktické řešení. Je to pouze statický obrázek, který je 

doplněný možností zobrazení atributových informací těchto seismických stanic v podobě 

HTML stránky. Jedná se o tzv. „klikací mapu“. Mezi nevýhody takto navržené mapové 

kompozice patří mimo jiné i to, že neumožňuje přiblížit a oddálit mapovou kompozici, 

neumožňuje změnit podkladovou vrstvu, zobrazit další informace o vzniklých jevech a 

nedokáže zobrazit legendu. Tyto nedostatky mohou vést i k mylné interpretaci mapy.  
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Obrázek 2 Stávající mapová kompozice rozmítění seismických stanic 

Druhá mapová kompozice zobrazuje aktuální seismickou aktivitu na statickém 

podkladu. (Obr. č.3). Jde o mapu zobrazující polohu epicenter zemětřesení za poslední rok 

s barevně odlišenými epicentry zemětřesení z posledního dne, týdne a měsíce. Statická 

podkladová vrstva ukazuje státní hranice, průběh geologických zlomů, hlavních toků a 

polohu seismických stanic. Mezi její nevýhody patří, že neumožňuje změnu měřítka, 

podkladové vrstvy ani zobrazení dalších geografických informací. 
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Obrázek 3 Mapová kompozice výstupu programu AutoLoc 
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5 VÝBĚR PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ A POUŽITÉ 
TECHNOLOGIE 

V této kapitole si postupně projdeme a charakterizujeme použité programové 

vybavení a použité technologie. 

5.1 Programové prostředky 

5.1.1 MapServer University of Minnesota 
Základní komponentou celého systému je mapový server UMN, který je vyvíjen 

Univerzitou v Minnesotě ve spolupráci s NASA a Minnesotským odborem pro správu 

přírodních zdrojů (MNDNR). Není to však jediný dostupný produkt tohoto zaměření, 

existují také jiné open-source produkty mapových serverů (např.: PrimaGIS, GeoTools, 

MapIt, CartoWeb, p.mapper). Výběr mapového serveru byl určen v zadání mé diplomové 

práce. Pro mnou tvořenou aplikaci bude použito rozhraní CGI, které svojí funkcionalitou 

plně dostačuje. 

 

Softwarové řešení aplikací MapServer se obecně skládá z následujících komponent: 

• Webový prohlížeč 
• Webový server 
• Aplikace MapServer 
• Inicializační soubor 
• „Map“ soubor (Mapfile) 
• Šablona 
• Geodata 
 

Nyní budou podrobněji popsány principy fungování mapového serveru. Mapový 

server je v samotné podstatě aplikace, která je spuštěná (webovým serverem) po každém 

požadavku ze strany klienta. Po spuštění přijme mapový server požadavek a na základě 

parametru uloženého v souboru „Map“ vygeneruje mapovou kompozici. Mapový server 

při zpracování mapového souboru vybírá geodata, transformuje je do požadovaného 

souřadnicového systému, přiřazuje kartografické symboly, odesílá a přijímá požadavky na 

data z externích zdrojů (např.: databáze PostgreSQL s PostGIS, WMS), generuje výsledný 

mapový výstup v požadovaném formátu a v požadované šabloně. Podrobnější informace o 

principech fungování  mapového serveru se nacházejí na následujícím schématu. 
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5.1.2 Webový server Apache 
Webovým serverem pro MapServer může být kterýkoliv HTTP server, který 

podporuje spouštění CGI aplikací. V mém případě jsem vybral Apache HTTP Server. 

Tento webový server jsem zvolil s ohledem na fakt, že se jedná o nejpoužívanější 

softwarový www server na světě.  

 
Obrázek 4 Podíl na trhu serverů [23] 

Název Apache vznikl z anglického slovního spojení „A patchy server“ 

(záplatovaný server) a je výsledkem historického vývoje tohoto produktu, kdy původní 

jádro NCSA HTTPd bylo upravováno správci pomocí záplat „patchů“. Logem tohoto 

produktu, stejně jako indiánský symbol, je ptačí pero.[29] 

5.1.3 Webový prohlížeč 
Webový prohlížeč je standardní součástí každého operačního systému a v podstatě 

se jedná o počítačový program, který slouží k zobrazení HTML, XHTML… stránek, které 

jsou speciálně navrženy pro přenos v síti internet. V dnešní době dokáží tyto prohlížeče do 

sebe integrovat různé applety, či specializované zásuvné moduly, které rozšiřují jejich 

funkcionalitu o další možnosti, jako jsou například zobrazení souborů DOC, PDF, 

zobrazení Flash animací atd. 

Mezi nejrozšířenější prohlížeče patří Internet Explorer a Mozilla Firefox. Mezi 

další lze jmenovat Opera, Konqueror, Safari, Links a Lynx.[9] 
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5.1.4 PosgreSQL 
PostgreSQL je objektově-relační databáze založená na systému Postgres, který byl 

vyvíjen na University of California at Berkeley Computer Scince Department. Během 

patnácti let své existence si prošel mnoha změnami. PostgreSQL je open-source produkt 

pod licencí BSD vycházející přímo z Postgresu. Podporuje standardy SQL92, SQL99. Je 

možné ho provozovat pod všemi rozšířenými operačními systémy jako jsou Windows, 

Linux, Mac OS, HP-UX, Solaris, BSD, SGI-IRIX. Jedná se tedy o plně multiplatformní 

databázový systém. PostgreSQL umožňuje běh uložených procedur napsaných v několika 

programovacích jazycích, v Perlu, v Pythonu, v jazyku C nebo ve speciálním PL/pgSQL. 

Existují PostgreSQL varianty JDBC, ODBC, dbExpress, Open Office, PHP, .NET Perl 

nativních rozhraní. 

 

Základní vlastnosti PostgreSQL: 

 Relační – základní vlastnost všech SQL serverů, díky této vlastnosti jsou 

databáze mezi různými SQL servery slučitelné. PostgreSQL poskytuje 

vlastnosti, které jsou standardem mezi SQL servery (transakce, optimalizace 

dotazů, víceuživatelská podpora atd.). 

 Vysoce rozšiřitelný – obsahuje komplexní dotazy, cizí klíče (foreign keys), 

spouštěče (triggery), pohledy (views), transakce, vlastní datové typy, 

agregační funkce, uložené procedury (stored procedures). 

 Objektově relační – databáze má některé objektově orientované vlastnosti 

jako například dědičnost.[10] 

5.1.5 PostGIS 
PostGIS umožňuje pracovat v databázi PostrgeSQL s geografickými objekty. 

Rozšiřuje tedy možnosti PostgreSQL serveru tak, aby ho bylo možno užívat jako databázi 

pro geoinformační systémy a přidává některé funkce pro základní analýzu GIS objektů. 

PostGIS je tzv. open-source produkt a splňuje OpenGIS standardy - tzn. standardy pro 

ukládání a snadný přenos dat mezi GISovými aplikacemi. Podporuje transformace 

souřadných systémů nad geodaty, topologii či validaci dat. 

Je vyvíjen společností Refractions Research Inc. jako výzkumný projekt a je 

neustále zdokonalován. V současné době nabízí velmi silnou alternativu ke komerčnímu 

řešení jako je ArcSDE od firmy ESRI, které může být pro mnohé uživatele nedostupné. 
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5.1.6 ArcGIS Desktop 9.2 
ArcGIS Desktop 9.2 je v době psaní této práce poslední verze programového balíku 

GIS nástrojů od americké firmy ESRI. V současné době je produkt ArcGIS Desktop 

největším profesionálním balíkem nástrojů pro GIS specialisty. Jeho hlavní výhoda, a 

taktéž nevýhoda je to, že se jedná o komerční produkt. Rozsáhlá uživatelská podpora je pro 

území České republiky zajištěna firmou Arcdata Praha. Součástí balíku ArcGIS jsou 

následující aplikace: ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox a ModelBuilder. Tyto aplikace 

jsou k dispozici ve variantách, které se navzájem liší funkčností a tvoří tři základní 

softwarové produkty ArcGIS Desktop: ArcView, ArcEditor a ArcInfo. 

ArcView poskytuje nástroje pro tvorbu map a získávání informací z map a také 

jednoduché nástroje pro editaci a prostorové operace 

ArcEditor dosahuje plné funkcionality ArcView a navíc má rozšířené editační 

možnosti pro coverage a geodatabáze 

ArcInfo rozšiřuje funkcionalitu ArcView i ArcEditoru o rozšířené prostorové 

operace. Umožňuje tím využít stávající aplikace pro ArcInfo Workstation, protože v sobě 

zahrnuje také Arc, ArcPlot, ArcEdit atd.  

Nyní si stručně popíšeme jednotlivé aplikace ArcGIS Desktop. 

ArcMap patří mezi centrální aplikace a slouží pro mapové úlohy, prostorovou 

analýzu a editaci dat.  

ArcCatalog organizuje a spravuje data GIS, jako jsou mapy, datové sady, modely, 

glóby, metadata a služby. Obsahuje nástroje pro prohlížení a vyhledávání 

geografických informací, zaznamenávání a prohlížení metadat, prohlížení 

libovolných datových sad a vytváření schématu struktury geografických vrstev. 

ArcToolbox obsahuje sadu funkcí pro zpracování prostorových dat včetně nástrojů 

pro správu dat, konverzi dat, vektorovou analýzu, geokódování či statistické analýzy. 

ArcToolbox je začleněn do aplikací ArcCatalog a ArcMap. 

Modelbuilder poskytuje grafické modelovací prostředí pro návrh a implementaci 

modelů zpracování prostorových dat, které mohou zahrnovat nástroje, skripty a data.  

Aplikace ArcGIS Desktop jsou podporovány operačními systémy Microsoft 

Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft 2003 Server, Microsoft Vista. 
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5.1.7 Erdas Imagine 8.7 
Pro přípravu rastrových dat byl použit program ERDAS IMAGINE 8.7, který je 

produktem firmy LEICA GEOSYSTEMS. Tato firma patří mezi nejvýznamnější světové 

výrobce systémů pro zpracování dat dálkového průzkumu Země (DPZ). Software ERDAS 

IMAGINE umožňuje zpracovávat různé typy rastrových geografických dat. Je zaměřen 

především na zpracování leteckých snímků a družicových obrazových záznamů, a to od 

vytvoření mozaiky snímků či záznamů až po vyhodnocení informací o typu pokryvu, 

aktualizaci polohopisu a mapování výškopisu. 

Aplikace Erdas Imagine 8.7 je podporována platformami Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows XP, Sun Solaris 8 a Sun Solaris 9. 

5.1.8 GDAL 
GDAL je sada aplikací pro příkazový řádek, sloužící pro práci s různými 

rastrovými a vektorovými formáty. Je volně dostupná a její šíření je upraveno licencí MIT, 

která je kompatibilní s GNU/GPL licencí. 

Byla vyvíjena Frankem Warmerdamem až do verze 1.3.2. Poté byl její vývoj 

převeden pod GDAL/OGR Project Management Committee. 

5.1.9 PROJ 
PROJ je knihovna určená pro přepočty mezi souřadnicemi. Původně byla napsána 

Geraldem Evendenem. Stejně jako GDAL je volně dostupná pod MIT licencí. PROJ je 

naprogramován v jazyce C, a je určen pro operační systémy UNIX i Microsoft Windows.  

PROJ je jako knihovna využívána několika aplikacemi, např.: v oblasti GIS to jsou 

aplikace GRASS, UMN MapServer, PostGIS či Thuban. 

5.1.10 CASE Studio 2 

CASE Studio 2 je softwarový nástroj pro navrhování ERA diagramů a DFD 

diagramů. Umožňuje zpětně načíst databázové struktury již existujících databází, 

automaticky generovat SQL skripty, generovat podrobné HTML a RTF reporty. CASE 

Studio 2 podporuje následující databáze: Access 97, 2000; Advantage 7, 8 ;Clipper 5.0; 

DB2 UDB v.7, 8; DBIsam 3; Firebird; Informix 9, 10; Intres; Interbase 4, 5, 6 SQL 1, 6 

SQL 3, 7; MaxDB 7.5, 7.6; MS SQL 2000, 2005, 6.5, 7;mySQL 3.23, 4.0, 4.1, 5; Oracle 

10g, 8, 9i; Paradox, Pervasive V8, v9;PostgreSQL 7.3, 7.4, 7, 8.0, 8.1;Sybase Anywhere 9; 

Sybase ASE 12.5.3, 12.5, 15. 
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CASE studio je původním produktem společnosti Charonware, s.r.o, která má sídlo 

v Ostravě. V mé práci bylo použito pro vytvoření databázového modelu. 
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5.2 Použité technologie 

Při tvorbě mapového klienta je zcela nezbytné znát a umět použít následující 

technologie. Základním jazykem pro tvorbu webových aplikací je samotné HTML, které je 

v dnešní době provázané s CSS. Pro „oživení“ aplikace se na straně klienta nejběžněji 

používá JavaScript a na straně serveru PHP. 

5.2.1 HTML 
HTML je zkratka z anglického Hyper Text Markup Language, značkovací jazyk 

pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který 

umožňuje publikaci na Internetu, jehož historie vzniku sahá až do roku 1991. 

V principu je tento v dnešní době velmi rozšířený jazyk charakterizován množinou 

značek a jejich atributů pro danou verzi. Názvy jednotlivých značek se uzavírají mezi 

úhlové závorky („<“ a „>“). Část dokumentu uzavřená mezi značkami tvoří tzv. element 

(prvek) dokumentu. Součástí obsahu elementu mohou být další vnořené elementy. Atributy 

jsou doplňující informace, které upřesňují vlastnosti elementu. Značky (tagy) jsou obvykle 

párové. Rozlišujeme počáteční a koncové značky. Koncová značka má před názvem 

značky znak lomítko. 

Pro každou verzi existuje definice pravidel Document Type Definition. Od verze 

4.01 musí být odkaz na deklaraci DTD v dokumentu uveden pomocí klíčového slova 

DOCTYPE. DTD definuje pro určitou verzi, které elementy je možné používat a s jakými 

atributy.[9] 

5.2.2 XHTML 
XHTML znamená eXtensible Hyper Text Markup Language. Jedná se vlastně o 

jazyk HTML 4.01, přeformulovaný podle zásad XML. Jsou zde zpřísněna syntaktická 

pravidla – vše malými písmeny, parametry vždy v uvozovkách, všechny značky se musí 

ukončovat elementem s lomítkem, a to i ty, které tuto značku v HTML nemají. 

 

Vývoj XHTML jazyku započal v roce 2000.  

 XHTML 1.0 

První specifikace, jejímž cílem bylo převedení staršího jazyka HTML tak, aby 

vyhovovala požadavkům na XML dokumenty a přitom zůstala kompatibilní 
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s jazykem HTML 4.01. Existuje ve třech druzích: Strict, Transitional a 

Frameset. Dá se považovat za nejpoužitelnější standart v oblasti XHTML. 

 XHTML 1.1 

Specifikace vynechává všechny tagy definující vzhled a také rámy. 

Formátování webu je nutné provést pomocí CSS. XHTML 1.1 je tudíž velmi 

podobné XHTML 1.0 Strict. 

 XHTML 2.0 

Vývojové stádium, které nebude zpětně kompatibilní se svými předchůdci. 

Mnou napsaná aplikace byla vytvořena dle definice XHTML 1.0 Strict. [15] [16] 

5.2.3 CSS 
CSS je zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky 

kaskádových stylů. Je to jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích 

HTML, XHTML nebo XML. Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled 

dokumentu od jeho struktury a obsahu. 

Používání kaskádových stylů ve srovnání se samotným HTML přináší v praxi 

následující výhody:  

 rozsáhlejší formátovací možnosti 

 konzistentní styl 

 oddělení struktury a stylu 

 dynamická práce se styly 

CSS s sebou nese i určité nevýhody, které pramení z jeho stále ještě nedokonalé 

podpory ve webových prohlížečích: 

 omezení na pouhou část jazyka, kterou zvládají všechny prohlížeče 

 formátování pomocí CSS je ze začátku náročnější ke zvládnutí. 

[22] [40] 

Aktuální dostupná verze je CSS 2.1, ale již se pracuje na verzi 3.0. 

5.2.4 JavaScript 
JavaScript je interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, který se 

vkládá přímo do HTML kódu stránky. Jde o technologii, která je zpracovávána na straně 

klienta. Jeho syntaxe patří do rodiny jazyků C/C++/Java, nicméně slovo Java je součástí 

jeho názvu pouze z marketingových důvodů a s programovacím jazykem Java jej vedle 

názvu spojuje jen podobná syntaxe. 
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Program v JavaScriptu se obvykle spouští až po stažení WWW stránky z Internetu 

(tzv. na straně klienta), na rozdíl od ostatních jiných interpretovaných programovacích 

jazyků (např. PHP a ASP), které se spouštějí na straně serveru ještě před stažením z 

Internetu. Z toho plynou jistá bezpečností omezení, JavaScript např. nemůže pracovat se 

soubory, aby tím neohrozil soukromí uživatele. [40] 

Příčinou vzniku JavaScriptu byl požadavek na zvýšení komfortu pro uživatele 

stránek. JavaScript můžeme použít například při vstupní kontrole dat vkládaných do 

formulářů, a tím šetřit komunikační režii aplikace. 

Tato technologie je nejvhodnější k rozšíření statické mapové kompozice o aktivní 

prvky (např.o souřadnice reagující na polohu kurzoru, o aktivní tlačítka...). 

V mé mapové aplikaci je funkcionalita aktivních prvků zajištěna výhradně pomocí 

JavaScriptu. 

 
Obrázek 5 JavaScript - schéma komunikace 

5.2.5 WMS 
Zkratka pochází z anglického Web Map Service. Jedná se o službu vytvořenou za 

účelem sdílení dat GIS v prostředí internetu. Je to standard vyvinutý a rozšiřovaný OGC. 

WMS zpřístupňuje geografické informace ve formě rastrů v nejrůznějších formátech 

(např.: PNG, GIF, JPEG, TIFF aj.). Tyto rastry mohou vzniknout pomocí překryvu více 

vrstev na straně WMS Serveru. Tam dochází také ke georeferencování (proces, kterým se 

určuje vztah mezi polohou dat v přístrojovém souřadnicovém systému a geografickou 

polohou), což umožňuje jeho správnou prezentaci. 

19.5.2000 byl vydán první oficiální dokument popisu WMS, a to verze 1.0.0. Nyní 

můžeme považovat za nejrozšířenější verzi 1.1.1 vydanou v roce 2002. V roce 2005 byl 
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prohlášen úřadem International Organization for Standardization mezinárodní normou, 

která byla označena jako ISO 19128 Geographic Information: Web Map Service. [40] 
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6 ZÍSKÁNÍ A KONVERZE GEOGRAFICKÝCH DAT 

Mezi obecné zákonitosti GIS patří axiom o životnosti dat vs. životnosti technického 

a programového vybavení, který hovoří o tom, že životnost dat se měří řádově v desítkách 

let (prakticky je dána jenom životností objektů geoprvků, které zobrazuje), zatímco 

životnost technického a programového vybavení se měří řádově v letech. Další obecná 

zákonitost GIS (poměr investic do technického a programového vybavení a investic do dat) 

hovoří, že data pohltí 70-80 % všech investic do implementace GIS. Nejen na základě 

těchto zákonitostí lze konstatovat, že data jsou ta nejcennější složka celého geografického 

informačního systému. 

Pro potřeby vytvoření takovéhoto systému bylo nutné kromě získaných dat 

z Geofyzikálního ústavu, tedy dat ohnisek zemětřesení a zlomů, zajistit vhodná 

topografická data, která by tvořila podkladové vrstvy zajištující názornější zobrazení 

situace a polohovou orientaci. 

Velkým problémem se ukázalo najít vhodný zdroj dat topografických vrstev, který 

by v kvalitativně přijatelné podobě pokryl celé území registrované seismickou sítí 

WEBNET (to zasahuje svou podstatnou částí do Německa). Bez těchto dat by mapová 

kompozice byla nepřehledná a pro běžné uživatele téměř nepochopitelná. Z tohoto důvodu 

byla za základní topografická vektorová data zvolena data ze sady ESRI World Basemap a 

ESRIDATA Europe. Tato data díky lokálnímu umístění poskytují základní polohovou 

orientaci, a to i v případě výpadku webových mapových služeb. Jako základní podkladová 

vrstva byla zvolena vrstva digitálního modelu terénu SRTM, která byla poskytnuta 

Institutem geoinformatiky. Pro dokreslení situace byla použita volně dostupná vektorová 

data ze sady Free Geodata CZ, která se zobrazují pouze při vyšších měřítkách a pouze na 

území České republiky. Jako doplňkový zdroj dat byly zvoleny WMS služby z portálu 

české veřejné správy, které ale taktéž nepostihují celé zájmové území. 

6.1 Data poskytnutá GFÚ AV ČR 

6.1.1 Soubor jevů 
V rámci spolupráce s Geofyzikálním ústavem Akademie věd jsem obdržel soubor 

interpretace zaznamenávaných dat. Tento ASCII soubor výskytu jevů měl následující 

strukturu. 
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ID  Jednoznačný identifikátor jevu 

Datum  Datum výskytu jevu 

Y  Y souřadnice (S-JTSK) 

X  X souřadnice (S-JTSK) 

Z[km]  Hloubka výskytu jevu 

Mag  Intenzita jevu v jednotkách magnitudo 

ex  Chyba X souřadnice 

ey  Chyba Y souřadnice 

ez  Chyba Z souřadnice 

eMag  Chyba měření síly zemětřesení 

Ndat  Počet seismických stanic použitých k vyhodnocení 

UsedSta  Parametr použitelnosti spočítaný při vyhodnocení jevu 

RMS  RMS chyba 

 

Registrované jevy 

Název atributu 
Slovní popis 
atributu Doména 

Dat. 
typ 

Čísel
ník 

Integ. 
omez. Pov. 

Práz. 
hod. Klíč 

ID 
Identifikátor z 
procesu lokalizace Výčtová 

Text 
(20) - - ANO - ANO 

DATUM 

Datum registrace 
lokalizovaného 
seismického jevu Intervalová Date - RRMMDD ANO - NE 

TIME 

Čas registrace 
lokalizovaného 
seismického jevu Intervalová Time - 

HH:MM:SS.
mSmS ANO - NE 

MIN_1990 
Počet minut od roku 
1990 Intervalová 

Číslo 
(12/4) - - NE - NE 

X 
Souřadnice X v S-
JTSK v metrech Poměrová 

Číslo 
(12/3) - - ANO - NE 

Y 
Souřadnice Y v S-
JTSK v metrech Poměrová 

Číslo 
(12/3) - - ANO - NE 

Z 
Hloubka v 
kilometrech Poměrová 

Číslo 
(10/3) - - ANO - NE 

MAG 

Velikost jevu v 
hodnotách 
magnituda Poměrová 

Číslo 
(5/3) - - ANO - NE 

EX 
Chyba lokalizace X 
souřadnice Poměrová 

Číslo 
(5) - - NE - NE 

EY 
Chyba lokalizace Y 
souřadnice Poměrová 

Číslo 
(5) - - NE - NE 

EZ 
Chyba lokalizace Z 
souřadnice Poměrová 

Číslo 
(5) - - NE - NE 

EMAG 

Chyba měření 
velikosti seismického 
jevu Poměrová 

Číslo 
(5/3) - - NE - NE 

NDAT 

Počet seismických 
stanic použitých k 
vyhodnocení Poměrová 

Číslo 
(2) - - NE 0 NE 

USEDSTA 

Parametr 
použitelnosti 
vypočítaný při 
vyhodnocení jevu Poměrová 

Číslo 
(12/7) - - NE - NE 

RMS RMS chyba Poměrová 
Číslo 
(12/7) - - NE - NE 
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Tento soubor byl převeden v MS Excelu do formátu DBF, dle výše uvedeného 

datového popisu v tabulce. Poté mohl být načten v programovém prostředku ESRI 

ArcMap. V ArcMapu pomocí funkce „Přidat XY data“ byla získaná data prostorově 

zobrazena. Tato geodata mohla tedy již být uložena do libovolného GIS formátu. 

Zvoleným formátem byl rozšířený ESRI Shapefile (tento formát je charakteristický tím, že 

ho tvoří minimálně tři soubory s příponami *.shp- geometrická složka dat,*.shx - index 

dat, *.dbf - atributové údaje,může ho také tvořit *.prj – definice projekce,*.sbn a*.sbx). 

Dále bylo nezbytně nutné těmto datům přiřadit souřadnicový systém a transformovat je do 

souřadnicového systému mapserveru. Transformace proběhla pomocí ESRI ArcMap 

automaticky, příkazem Project. 

Programový prostředek ESRI ArcMap je komerční profesionální nástroj určený 

správcům GIS, jehož cena roční licence je velmi vysoká, proto nepředpokládám, že by 

tento postup byl pokaždé zopakován přímo na GFÚ. Z tohoto důvodu, po dohodě 

s vedoucím práce, bylo rozhodnuto o vytvoření automatického postupu načítání dat do 

mapového serveru, který bude dále popsán v kapitole 7.3. 

6.1.2 Soubor zlomů 
Dostal jsem také ASCII soubor zlomů se souřadnicemi WGS84 v následující 

struktuře: 

 

12.2089799706241 50.3561194370024 

12.2416641693993 50.3636134956368 

12.2710011327348 50.3745025763757 

12.2710011327348 50.3745025763757 

12.2926801300394 50.3888285017083 

 

 

Vzhledem k tomu, že nepředpokládám další vzniky zlomů v této oblasti, byl soubor 

ASCII ručně a jednorázově upraven tak, aby vyhovoval specifikaci ArcInfo Generate file o 

následující struktuře: 

 

1 

x-coord,y-coord 

x-coord,y-coord 

x-coord,y-coord 
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x-coord,y-coord 

x-coord,y-coord 

end 

2 

x-coord,y-coord 

x-coord,y-coord 

x-coord,y-coord 

end 

 

Po této úpravě bylo již možné se souborem pracovat pomocí GIS nástrojů, čehož 

bylo využito a za použití ESRI ArcCatalogu byla data překonvertována do formátu ESRI 

Shapefile. Stejně jako vrstvě seismických jevů byl i této vrstvě přiřazen souřadnicový 

systém. Tímto způsobem byla data připravena tak, aby mohla být nahrána do datového 

adresáře MapServeru. 

6.2 Data ze sady ESRI World Basemap 

V úvodu této kapitoly bylo napsáno, že velkým problémem je najít vhodný zdroj 

dat, který by pokrýval celou zájmovou oblast. Tento problém byl vyřešen hledáním dat, 

která by měla nadnárodní rozsah. Mezi volně dostupná vektorová data patří i geodata na 

stránkách http://www.esri.com/data/download/basemap/index.html. [29] Tvoří ucelený 

soubor dat pokrývající celý svět. Za těmito daty stojí firma ESRI, která tento balík dat 

nazvala  ESRI World Basemap. Nezanedbatelnou výhodou distribuce dat ze stránek firmy 

ESRI je, že vám připravená aplikace nabídne stáhnout jen vrstvy ve vaší oblasti zájmu. Po 

stažení vrstev byla ještě v mém případě provedená transformace do vhodného 

souřadnicového systému mapserveru. Po vizualizaci se ukázalo, že tato data plně vyhovují 

pro základní polohovou orientaci při generování mapových výstupů malých měřítek. 

V konečné verzi mapserveru se používají následující vrstvy: 

 

Název vrstvy 
v legendě 

Název vrstvy v 
mapfile 

Název zdrojového 
souboru 

Souřadnicový 
systém 

Hlavní komunikace komunikaceEsri country.shp WGS84 
Řeky rekyEsri Rivers 3.shp WGS84 
Města mestaEsri mjurban.shp WGS84 
Hranice statyEsri Boundary Lines.shp WGS84 

tabulka 2 Použité vrstvy ze sady ESRI World Basemap 

Geodata ESRI World Basemap se šíří pomocí licence „Public Domain“. 
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6.3 Data ze sady Free Geodata CZ 

Free Geodata poskytují v součastné době nejkomplexnější soubor volně dostupných 

sekundárních dat celé České republiky. Tato data jsou proto v mé mapové aplikaci 

zobrazena pouze a výhradně na tomto území. Můžeme si je stáhnout na adrese 

http://gama.fsv.cvut.cz/data/grasswikicz/freegeodatacz/. 

Ze sady Free Geodata byly vybrány níže uvedené vrstvy, z kterých byly vybrány 

geoprvky nacházející se v mé zájmové oblasti. K tomu byl použit ESRI ArcMap, 

konkrétně příkaz Clip. 

Název vrstvy 
Název vrstvy v 
mapfile 

Název 
zdrojového 
souboru Typ vrstvy 

Souřadnicový 
systém 

Hranice crFree cr.shp polygonová WGS84 
Města mestaFreePoly mesta_p.shp polygonová WGS84 
Města mestaFreeBod obce.shp bodová WGS84 
Řeky rekyFreeLine reky.shp liniová WGS84 
Řeky rekyFreePoly voda.shp polygonová WGS84 
Komunikace silniceFree silnice.shp liniová WGS84 
Komunikace zelezniceFree zeleznice.shp liniová WGS84 

tabulka 3 Použité vrstvy ze sady Free Geodata CZ 

6.4 Digitální model terénu SRTM 

Jako hlavní zdroj podkladových dat byl zvolen digitální model terénu a bylo 

rozhodnuto, že bude použit DMT SRTM, který byl dostupný na Institutu geoinformatiky. 

Tento digitální model terénu byl vytvořen pomocí speciální mise raketoplánu Endeavour, 

na kterém byla umístěná speciální snímací aparatura, s jejíž pomocí byla během 11 dní 

pořízena interferometrická radarová data prakticky z území celého světa.[40] 

Konkrétně mnou zpracovávaný soubor byl esri3euwgs. 

Velikost dat (nekomprim.): 362,63 MB 

Formát: ESRI GRID 

Rozsah: 9,99958º východně – 21,00042º východně 

 46,999585º severně – 53,00042º severně 

Počet pásem: 1 

Počet buněk v ose x: 13201 

Počet buněk v ose y: 7201 

Počet bitů na buňku: 32 Bit 
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Tento soubor poskytoval dostatečný přesah území ČR a proto ho bylo možné použít 

k zobrazení na celé zájmové oblasti. Tato data byla ve formátu ESRI GRID a 

souřadnicovém systému WGS84. Jejich podstatnou vadou byly chybějící údaje v místech 

vodních ploch. Na odstranění této chyby mi vedoucí práce poskytnul toolbox (rozšiřující 

modul pro ArcToolbox), definující celý algoritmus na opravu těchto dat. Schéma je 

uvedeno v příloze č.2. Po aplikaci tohoto algoritmu byl získán opravený digitální model 

terénu SRTM. Po tomto úkonu byla z dané vrstvy v ERDAS Imagine 8.7 pomocí funkce 

Subset vybrána zájmová oblast a uložena do formátu GeoTIFF v 16bitové barevné 

hloubce. V následujícím kroku byla provedena transformace do souřadnicového systému 

WGS84 UTM33N pomocí funkce Project. Dále bylo nutné tento model zobrazit v barevné 

škále. Byla zvolena spojitá stupnice barev, a to od zelené pro nejnižší oblasti až po tmavě 

hnědou pro nejvyšší oblasti. Výsledek tohoto zobrazení byl uložen do souboru 

srtm3RGB.tif. 

Po konzultaci s vedoucím práce byl pro lepší a věrnější zobrazení výškových 

členitostí terénu vytvořen stínovaný reliéf. K tomuto účelu byla použita v ArcMapu funkce 

Hillshade, kde byly nastaveny následující parametry: Azimut 315º a výška nad obzorem 

30º. Výsledek byl uložen do souboru hillshader.tif. 

Zobrazení výše vytvořených dat se ukázalo jako nevyhovující především z důvodu 

velké sytosti barev. V těchto barvách by zanikaly například symboly seismických jevů či 

seismických stanic. Jako ideální zobrazení v klientské aplikaci se ukázalo zobrazení 

stínovaného reliéfu Hillshade s 50% průhledností s překrytím barevné hypsometrie s 75% 

průhledností (25. stupeň TRANSPARENCY v souboru „Map“). 

Z důvodu zrychlení mapového serveru (zmenšení počtu načítaných vrstev, 

optimalizace datových zdrojů) došlo ke spojení výše uvedených vrstev. Ideálního výsledku 

shodného se současným zobrazením v klientské aplikaci bylo dosáhnuto iteračním 

způsobem aplikováním následující analýzy: 

1. Převedení celočíselné hodnoty stínovaného reliéfu na hodnoty reálných čísel 

2. Přepočtení stínovaného reliéfu (hodnoty intenzity odraženého světla) na 

hodnoty v rozsahu 0 až 1. 

3. Úprava rozsahu hodnot intenzity. 

4. Převedení celočíselných hodnot spektrálního pásma barevné hypsometrie na 

hodnoty reálných čísel. 

5. Úprava rozsahu hodnot barevné hypsometrie. 
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6. Roznásobením jednotlivých složek barev s souborem intenzity odraženého 

světla 

7. Převedení výsledných vrstev do oboru reálných čísel. 

8. Zkombinováním složek barev R, G a B do jediného souboru. 

Při iteraci předchozí analýzy bylo rozhodnuto o následujících úpravách hodnot 

intenzity a hodnot barevné hypsometrie. Hodnoty buněk rastrů s rozsahem 0 až 255 byly 

zesvětleny pomocí následující rovnice Vysledna_hodnota=0,375*Puvodni_hodnota+159. 

Celý postup je zakreslen na níže uvedeném kartografickém schématu. Celkový výsledek se 

nachází v souboru SRTM3RGBH.tif. 
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Obrázek 6 Kartografické schéma přípravy DMT 
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6.5 Webové služby 

Jako doplňkový datový zdroj byly zvoleny externí mapové služby WMS. Z mnoha 

různých WMS služeb bylo zapotřebí vybrat ty, které by obsahovaly informace z mé 

zájmové oblasti v kvalitativně přijatelné podobě. Na portálu veřejné správy České 

Republiky dostupného na adrese geoportal.cenia.cz byly nalezeny vrstvy, které poskytují 

kvalitně zpracovaná geodata. Tato geodata jsou dostupná pouze pro území České republiky 

a nemusí být zobrazena ve všech měřítkách (záleží na charakteru zobrazovaných dat). 

Provozovatelem serveru je Ministerstvo životního prostředí České republiky ve 

spolupráci s Českou informační agenturou životního prostředí CENIA. Tato agentura se 

věnuje poskytováním informací o životním prostředí.  

Po vyzkoušení byly zvoleny následující vrstvy: 

6.5.1 Podkladová topografická vrstva 
Jedná se o základní podkladové vektorové vrstvy zobrazující sídla, silnice, 

železnice, vodstvo a lesy pro potřeby základní polohové orientace. Byly zvoleny z důvodu 

poskytnutí podrobnějších dat než nabízí ESRI World Basemap. 

Přesný název: 

Podkladová topografická vrstva - sídla, silnice, železnice, vodstvo 

Podkladová vrstva – lesy 

URL adresa pro připojení tohoto zdroje pomocí WMS služby: 

http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/c
enia_arccr_nad? 

 
http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/c
enia_arccr_pod? 

 

Rozsah: 12,042988º východně – 18,911168º východně 

 48,344941º severně – 51,286496 º severně 

Podpor. souřad. syst.: EPSG 4326, 102067, 28403, 32633, 31287, 4269, 3035 

V mé mapové aplikaci jsou data načítána v souřadnicovém systému WGS84 

UTM33N, EPSG: 32633. 
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6.5.2 Geologická mapa 
Tato vrstva nabízí Geologickou mapu ČR ve vektorovém formátu a umožňuje 

podívat se na zobrazovaná ohniska zemětřesení z geologického hlediska. Taktéž zobrazuje 

zjištěné a předpokládané zlomy a je vhodná pro podobně zaměřený webový server. 

Přesný název: 

Geologická mapa ČR 

URL adresa pro připojení tohoto zdroje pomocí WMS služby: 

http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/c
enia_geocr? 

 

Rozsah: 11,940638º východně – 18,953404º východně 

 48,233292º severně – 51,356994º severně 

Podpor. souřad. syst.: EPSG 4326, 102067, 28403, 32633, 31287, 4269, 3035 

Používaný SRS: EPSG: 32633 (WGS84 UTM33N) 

 

6.5.3 Automapa 
Základní Automapa v měřítku 1:100 000 v rastrové podobě nabízí podrobný 

topografický podklad. Je zobrazována v měřítkách od 1:225 000 do 1:25 000. 

Přesný název: 

Automapa 1:100 000 

 
Obrázek 7 Ukázka automapy z serveru CENIA 

URL adresa pro připojení tohoto zdroje pomocí WMS služby: 

http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/c
enia_b_auto_sde? 
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Rozsah: 11,661053º východně – 19,148988º východně 

 47,921261º severně – 51,589124º severně 

Podpor. souřad. syst.: EPSG 4326, 102067, 28403, 32633, 31287, 4269, 3035 

Používaný SRS: EPSG: 32633 

6.5.4 Ortofotomapa 
Ortofotomapa ČR pochází z leteckého snímkování z roku 2004 až 2006 a nabízí 

prostorové rozlišení 1 metru. Je dostupná od měřítek 1:350 000. Výrobcem těchto snímků 

je GEODIS Brno. 

Přesný název: 

Barevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 1 m 

 
Obrázek 8 Ukázka ortofotomapy z serveru CENIA 

URL adresa pro připojení tohoto zdroje pomocí WMS služby: 

http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/c
enia_b_ortorgb1m_sde? 

Rozsah: 11,929756º východně – 18,981140º východně 

 48,226865º severně – 51,367140º severně 

Podpor. souřad. syst.: EPSG 4326, 102067, 28403, 32633, 31287, 4269, 3035 

Používaný SRS: EPSG: 32633 

[37] 
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7 VYTVOŘENÍ A AKTUALIZACE DATABÁZOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ 

Jako úložiště dat byla zvolena databáze PostgreSQL s rozšířením pro prostorová 

data PostGIS. Tento databázový systém může běžet na počítači společně s mapovým 

serverem, ale také odděleně. Byl zvolen s ohledem na požadavek minimálních nákladů na 

tvorbu celého GIS systému. Stejně jako mapový server UMN MapServer se i zde jedná o 

open-source produkt, přičemž se oba produkty dají označit za špičku ve svém oboru. 

7.1 Vytvoření databáze 

Instalace samotné databáze PostgreSQL s PostGIS je popsána v příloze č.4 pro 

operační systém Windows a v příloze č.5 pro operační systém Linux. Od instalace nyní 

přejdeme k samotnému návrhu databáze. V CASE Studiu byl vytvořen fyzický model 

seismických jevů přímo pro databázi PostgreSQL. ERA diagram je zobrazen na 

následujícím obrázku:  

 

Při vyváření modelu jsem vycházel z datového popisu seismických jevů a 

z konzultace na Geofyzikálním ústavu AV ČR,v.v.i. Atributy tabulky SEIS_EVENT jsou 

definovány níže:  

 

SEIS_EVENT 
Klí
č  

Název 
sloupce  

Dom
éna  

Datový 
typ  

Not 
null  

Uniq
ue  

Ch
eck 

Def
ault Popis  

PK  IDKEY   Char (20)  ANO  ANO    Jedinečný identifikátor záznamu  
 BOD   Point  ANO  NE    Geometrie lokalizovaného jevu  
 ID   Char (20)  NE  ANO    Identifikátor z procesu lokalizace  
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 DATUM   Date  ANO  NE    
Datum registrace lokalizovaného 
seismického jevu  

 CAS   Time  ANO  NE    
Čas registrace lokalizovaného 
seismického jevu  

 
MIN_SINC
E_1990   Real  NE  NE    Počet minut od roku 1990  

 X   Real  ANO  NE    Souřadnice X v S-JTSK v metrech  
 Y   Real  ANO  NE    Souřadnice Y v S-JTSK v metrech  
 Z   Real  ANO  NE    Hloubka v kilometrech  
 MAG   Real  ANO  NE    Velikost jevu v hodnotách magnituda  
 EX   Real  NE  NE    Chyba lokalizace X souřadnice  
 EY   Real  NE  NE    Chyba lokalizace Y souřadnice  
 EZ   Real  NE  NE    Chyba lokalizace Z souřadnice  

 EMAG   Real  NE  NE    
Chyba měření velikosti seismického 
jevu  

 NDAT   Integer  NE  NE    
Počet seismických stanic použitých k 
vyhodnocení  

 USEDSTA   Real  NE  NE    
Parametr použitelnosti vypočítaný při 
vyhodnocení jevu  

 RMS   Real  NE  NE    RMS chyba  
tabulka 4 Přehled atributů tabulky SEIS_EVENT 

7.2 Import dat do databáze 

V kapitole 6.1.1 byla popsána konverze souboru jevů do formátu ESRI Shapefile. 

Nyní si tento soubor jevů naimportujeme do databáze PostgreSQL s nadstavbou PostGIS. 

K tomu byl použit příkazový řádek, ve kterém je využit program shp2pgsql (součást 

PostGIS). Tento program převede data ESRI Shapefile do textové podoby SQL příkazů, 

které lze následně vykonat a tím provést samotný import dat do databáze PostgreSQL. 

Příkaz shp2pgsql se dá použít v následujícím tvaru: 

 
shp2pgsql [<options>] <shapefile> [<schema>.]<table> 

 

Následují některé povinné i nepovinné přepínače, jejichž seznam je uveden 

v následující tabulce. 

 

shp2pgsql 
parametr Funkce 
-d Smaže tabulku databáze před vytvořením nové tabulky 
-a Přidá data z SHP do tabulky 
-c Vytvoří novou tabulku z SHP (výchozí nastavení) 
-p Vytvoří SQL kód, nepřidává data do databáze 

-D 

Použije PostgreSQL „dump“ format pro vystupní data. 
Používá se pro velmi velká data. Je mnohem rychlejší než 
standartní SQL „insert“ formát. 

-s 
Nastaví SRID kód - nadefinuje EPSG souřadnicového 
systému 
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-g Specifikuje název sloupce obsahujícího geometrii 
-I Provede se tzv. GIST indexace 
-S Generuje jednoduché geometrie místo MULTI geometrie 
-w Použije WKT formát 
-W Definuje se použité kódování u popisné složky dat 

tabulka 5 Některé parametry příkazu shp2pgsql 

Mnou použitý příkaz má následující tvar: 

shp2pgsql –s 4326 –g the_geom – I –W WINDOWS-1250 seisdata.shp 

public.seisdata > seisdata 

 
Výstup tohoto programu byl ASCII soubor SQL příkazů seisdata, který byl 

aplikován na databázi pomocí dalšího programu s názvem psql.  

„psql“ má obecný tvar příkazu: 

psql [PŘEPÍNAČE]... [DATABÁZE [UŽIVATEL]] 

 

psql 
parametr funkce 
-d DATABÁZE jméno databáze pro spojení 
-c PŘÍKAZ provede pouze jeden příkaz (SQL nebo interní) a skončí 
-f SOUBOR provede příkazy ze souboru a skončí 
-a ukáže všechny vstupy ze skriptu 
-e ukáže všechny příkazy poslané na server 
-h HOSTNAME jméno databázového serveru nebo adresář se soketem 
-U JMÉNO specifikuje jméno databázového uživatele 
-W dotaz na heslo 

tabulka 6 Parametry příkazu psql 

Mnou použitý příkaz má tvar: 

psql -d dcmms –f seisdata –a -U postgres -W -h localhost 

 

Tímto způsobem byla v databázi PostgreSQL uložena data z původního souboru 

seisdata.shp. 

7.3 Automatický import dat 

V kapitole 6.1.1 a 7.2 byl popsán postup převodu seismických dat do databáze 

PostgreSQL. V případě aktualizace dat by tento postup musel být opakován, což se jeví i 

přes dobré zdokumentování minimálně jako těžkopádné, s nástroji na GFÚ AV ČR 

dokonce nemožné. Z tohoto důvodu byla vytvořena aplikace, která by byla schopna celý 

tento postup zautomatizovat, aniž by byly potřeba jakékoliv další nástroje. 
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Jádro této aplikace tvoří již použité programy pro příkazový řádek, knihovny OGR 

Simple Feature Library a mnou nadefinované příkazové soubory. Navíc je v aplikaci 

uložen soubor ve Virtual File Formatu, který definuje načítaný ASCII soubor. 

Tento soubor má následující strukturu: 

<OGRVRTDataSource> 

 

    <OGRVRTLayer name="seisdata"> 

        <SrcDataSource relativeToVRT="1">novejevy.csv</SrcDataSource> 

        <FID>DAT</FID> 

        <FID>ID</FID> 

        <FID>TIME</FID> 

        <FID>MIN_1990</FID> 

        <FID>Z</FID> 

        <FID>eX</FID> 

        <FID>eY</FID> 

        <FID>eZ</FID> 

        <FID>Mag</FID> 

        <FID>eMag</FID> 

        <FID>Ndat</FID> 

        <GeometryType>wkbPoint</GeometryType>  

        <LayerSRS>WGS84</LayerSRS> 

        <GeometryField encoding="PointFromColumns" x="X" y="Y"/> 

    </OGRVRTLayer> 

 

</OGRVRTDataSource> 

 

Celá aplikace byla koncipována tak, že pro automatické načtení seismických dat do 

databáze PostgreSQL postačí nová data o definované struktuře zkopírovat do vytvořené 

aplikace a spustit. O veškeré převody, tvorbu SQL dotazu se stará samotná aplikace. Tato 

aplikace má vzhledem ke své struktuře tu podstatnou výhodu, že se dá velmi lehce přenést 

na jakýkoli operační systém a tudíž plně vyhovuje požadavkům na ní kladené GFÚ AV 

ČR. Zmíněná aplikace je součástí přiloženého DVD. 
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8 TVORBA APLIKACE 

8.1 Instalace UMN Mapserver 

UMN Mapserver je možné stáhnout v podobě zdrojových kódů na adrese [31]. Ty 

je nutné před použitím zkompilovat. Byla použita verze 4.10.0, která byla v době vzniku 

mé diplomové práce nejaktuálnější. Je důležité dodat, že jednotlivé verze nejsou mezi 

sebou navzájem kompatibilní. 

Pro uživatele OS Windows je na stránkách MapTools.org [32] připraven balíček 

z názvem MapServer for Windows – MS4W. Tento balíček se neinstaluje, ale pouze 

zkopíruje do hlavního adresáře disku s operačním systémem. Součástí aktuální verze 

MS4W jsou následující komponenty: 

 Apache HTTP Server verze 2.2.3 
 PHP verze 5.2.0 
 MapServer CGI 4.10.0 
 MapScript 4.10.0 (CSharp, Java, PHP, Python) 
 Podpora pro Oracle 10g, a SDE 9.1 data 
 MrSID podpora built-in 
 GDAL/OGR 1.4.1 and Utilities 
 MapServer Utilities 
 PROJ Utilities 
 Shapelib Utilities 
 Shp2tile Utility 
 Shpdiff Utility 
 AVCE00 Utilities 
 OGR/PHP rozšíření 1.0.0 
 OWTChart 1.2.0 

 

Po zkopírování do výše uvedeného adresáře nejčastěji (C:\ms4w\) a instalaci služby 

Apache (C:\ms4w\apache-install.bat) bude mapserver úspěšně nainstalován. 

Instalace na OS Linux se liší podle používané distribuce. Pro ty nejpoužívanější je 

na stránkách [31] připraven instalační balíček. 

8.2 Konfigurace MapServeru 

Základním konfiguračním souborem mapového serveru je tzv. soubor „Map“ 

(mapfile). V tomto souboru je například definováno: mapového pole, referenční mapa, 
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legenda, měřítko, souřadnicový systém, cesta k souborům a k šablonám či styl zobrazení 

jednotlivých vrstev. Soubor „Map“ se skládá z následujících objektů: 

8.2.1 MAP 
Základní objekt souboru „Map“ obsahuje definici základních parametrů a všechny 

další podobjekty. 

 

Seznam nejpoužívanějších parametrů: 

EXTENT – souřadnice krajních bodů vygenerovaného obrázku mapového pole – minx, 

miny, maxx, maxy. 

FONTSET – cesta a jméno k souboru s definicí fontů. 

IMAGECOLOR – barva pozadí mapy v hodnotách RGB. 

IMAGETYPE – generovaný výstupní formát obrázku. Dostupné jsou gif, png, jpeg, 

wbmp, swf ,gtiff. V mém případě byl zvolen JPEG. 

NAME – prefix přidávaný k vygenerované mapě, měřítku a legendě. 

PROJECTION – definuje souřadnicový systém , v němž budou zobrazena data. 

SHAPEPATH – cesta k datům. 

SIZE – velikost generovaného obrázku v pixelech. Pro mnou vytvořenou aplikaci byly 

vytvořeny 2 soubory „Map“, lišící se právě velikostí SIZE, která byla zvolena 750x600, 

550x450. 

STATUS – přepínač pro zapnutí či vypnutí prvku (např. referenční mapy či měřítka). 

SYMBOLSET – jméno souboru s definovanými symboly. Cesta může být relativní vůči 

mapfilu nebo absolutní. 

UNITS – jednotky mapových souřadnic. Používají se u měřítka a výpočtu měřítek. 

 

Příklad použití: 
MAP 

  NAME          earthquakes1024.map   # název 

  STATUS        ON 

  SIZE          800 600               # výchozí velikost mapy v pixelech 

  EXTENT        216478.466687 5492702.054062 401821.926688 5631709.649063  

  UNITS            meters 

  SHAPEPATH        "../mapservdata/"   # cesta k datům 

  IMAGECOLOR       255 255 255         # barva pozadí 

  FONTSET          "../symbols/font.list" 

  SYMBOLSET        "../symbols/symbols.sym" 

  IMAGETYPE        JPEG 
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  PROJECTION 

    "init=epsg:32633"                   # kód WGS84 UTM 33 N 

  END            

8.2.2 WEB 
Oddíl WEB nám definuje, jak se bude pracovat s webovým rozhraním. 

 

Seznam nejpoužívanějších parametrů: 

EMPTY – url adresa, která je zobrazena v případě, že nebude nalezen žádný objekt. 

ERROR – url adresa, která je zobrazena v případě chyby. 

IMAGEPATH – cesta adresáře pro zápis dočasných souborů a obrázků. 

IMAGEURL – URL adresa, kde se hledá generovaný obrázek. 

MAXSCALE – maximální platné měřítko zobrazení, nad níž již nejde mapa zvětšit. 

MINSCALE – minimální platné měřítko zobrazení, pod níž již nejde mapa zmenšit. 

TEMPLATE – cesta k šabloně, která tvoří základní tělo klientské aplikace. 

LOG – cesta k souboru, do kterého se zapisuje činnost MapServeru. 

 

Příklad použití: 
  WEB                                  # začátek sekce WEB 

    IMAGEPATH      "../temp/" 

    IMAGEURL       "../temp/" 

    MAXSCALE       1000000  

    TEMPLATE       "../templates/templateM.html" 

    LOG            "../logs/log.txt" 

    EMPTY          "../earthquakes//empty.html"  

    ERROR          "../earthquakes/error.html"  

  END                                  # konec sekce WEB 

8.2.3 SCALEBAR (měřítko) 
Nastavení zobrazovaného měřítka je definováno v sekci SCALEBAR. 

 

Seznam nejpoužívanějších parametrů: 

BACKGOUNDCOLOR – barva sudých úseků měřítka v hodnotách RGB. 

COLOR – barva lichých úseků měřítka v hodnotách RGB. 

IMAGECOLOR – barva pozadí v hodnotách RGB. Tento parametr je uplatňován pouze 

v případě, že je měřítko nastaveno jako neprůhledné. 

INTERVALS – počet intervalů měřítka, výchozí hodnotou je 4. 
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LABEL – definuje začátek objektu LABEL. 

OUTLINECOLOR – barva obrysu měřítka v hodnotách RGB, výchozí hodnota je -1 -1 -

1, což znamená, že obrys nebude zobrazen. 

SIZE – velikost měřítka v pixelech – šířka, výška. 

STATUS – status měřítka. Možnosti nastavení jsou ON – zapnuto , OFF – vypnuto a 

EMBED – zobrazit přímo v mapě. 

STYLE – styl zobrazení měřítka „1“- jednoduchý, pouze s jednou linií „0“- složitější o 

zadané výšce. 

TRANSPARENT – nastavení průhlednosti ON/OFF. 

UNITS – jednotky, ve kterých bude měřítko vykresleno. Možné volby jsou meteres, 

kilometers, miles, feet, inches. V našem případě byly za délkovou jednotku zvoleny metry. 

 

Příklad použití: 
  SCALEBAR                             # začátek sekce měřítko 

    BACKGROUNDCOLOR 254 254 254 

    IMAGECOLOR     255 255 255 

    OUTLINECOLOR   0 0 0 

    LABEL 

      COLOR        0 0 0 

      SIZE         small 

    END 

    STYLE          0 

    SIZE           250 3 

    COLOR          0 0 0 

    UNITS          KILOMETERS 

    INTERVALS      5 

    STATUS         ON 

    TRANSPARENT    ON 

  END                                  # konec sekce měřítko 

8.2.4 LEGEND (legenda) 
Oddíl LEGEND definuje zobrazovanou legendu, která je automaticky generována 

z aktuálně zobrazených vrstev. 

 

Seznam nejpoužívanějších parametrů: 

IMAGECOLOR – barva pozadí v hodnotách RGB. 

LABEL – definuje začátek objektu LABEL. 

OUTLINECOLOR – barva obrysu v hodnotách RGB. 
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POSITION – pozice legendy v případě, že se generuje do mapy – UL, UC, UR, LL, LC, 

LR (odvozeno z anglických slov up, left, right, low). 

KEYSIZE – prostor, do kterého se generuje patřičný symbol zobrazovaných vrstev – 

velikost x a y v pixelech, výchozí hodnota je 20 na 10. 

KEYSPACING – vzdálenost „y“ v pixelech mezi jednotlivými symboly, mezi symbolem 

a popiskem „x“, výchozí hodnota je 5 na 5. 

STATUS – status měřítka. Možné hodnoty ON – zapnuté, OFF – vypnuté a EMBED – 

zobrazení přímo v mapě. 

TEMPLATE – cesta k HTML šabloně. 

 

Příklad použití: 
  LEGEND                               # začátek sekce WEB 

    KEYSIZE        25 20 

    LABEL 

      TYPE         BITMAP 

      SIZE         LARGE 

      COLOR        0 0 0 

    END 

    TEMPLATE       "../templates/legenda.html" 

    STATUS         ON 

    TRANSPARENT    ON 

  END                                  # konec sekce legenda 

8.2.5 REFERENCE MAP (referenční mapa) 
Zobrazení referenční mapy je definováno pomocí sekce REFERENCE MAP. 

 

Seznam nejpoužívanějších parametrů: 

COLOR – barva výřezu v hodnotách RGB, při zadání hodnoty -1 bude bez výplně. 

EXTENT – souřadnice krajních bodů referenční mapy – minx, miny, maxx a maxy.  

IMAGE – cesta se jménem obrázku referenční mapy. 

MARKER – definuje symbol, který se použije, pokud je aktuální výřez obrazu menší, než 

je nastaveno. Výchozí nastavení je kříž. 

MARKERSIZE – definuje velikost použitého symbolu. 

MINBOXSIZE – minimální velikost boxu. 

MAXBOXSIZE – maximální velikost boxu. 

OUTLINECOLOR – barva obrysu referenční mapy v hodnotách RGB, při zadání 

hodnoty -1 nebude zobrazen. 
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SIZE – velikost x a y referenční mapy v pixelech. 

 

Příklad použití: 
  REFERENCE 

    IMAGE       "../htdocs/img/referenceM.gif" # Obrázek referenční mapky 

    SIZE        170 85               # Velikost referenční mapky 

    EXTENT      216478.466687 5492702.054062 401821.926688 5631709.649063  

    STATUS      ON 

    MINBOXSIZE  10    # Minimalní velikost boxu, zobrazujícího se v mapce 

    MAXBOXSIZE  250   # Maximalní velikost boxu, zobrazujícího se v mapce 

    COLOR       -1 -1 -1         # Barva výplně referenčního boxu 

    OUTLINECOLOR 0 0 0           # Barva vnější čáry ref. boxu 

    MARKERSIZE   25   # Velikost značky, v případě nezobrazení ref. boxu 

    MARKER       "cross"         # Symbol, který se má zobrazit 

  END 

8.2.6 LABEL (popisek) 
Část souboru „Map“, která definuje veškeré zobrazované popisky. 

 

Seznam nejpoužívanějších parametrů: 

ANTIALIAS – vyhlazování textu – true, false. 

BUFFER – odsazení jednotlivých popisků od sebe, v pixelech. Výchozí hodnota je 0. 

COLOR – barva písma v hodnotách RGB. 

FONT – název použitého fontu. 

MAXSIZE – maximální velikost, pokud je nastavená proměnlivá velikost. Výchozí je 256. 

MINDISTANCE – minimální vzdálenost mezi popisky, v pixelech. 

MINFEATURESIZE – minimální velikost objektu v pixelech, kterému se vykreslí i 

popisek. Pokud se nezadá, automaticky generuje popisek pouze pro objekty, které jsou 

větší než samotný prvek. 

MINSIZE – minimální velikost, pokud je nastavená proměnlivá velikost. Výchozí je 4. 

OFFSET – odsazení popisků od objektu v pixelech. 

OUTLINECOLOR – barva obrysu popisku v hodnotách RGB. 

POSITION – pozice popisku vzhledem k popisovanému objektu – UL, UC, UR, CL, CC, 

CR, LL, LC, LR, AUTO (zkratky anglických slov: up, center, low ,left, right). 

SHADOWCOLOR – barva stínu v hodnotách RGB. 

SHADOWSIZE – velikost stínu v pixelech. 
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SIZE – v případě písma truetype určuje velikost v pixelech, v případě písma bitmap se 

zadává tiny, small, medium, large, giant. 

TYPE – typ písma – truetype nebo bitmap. 

 

Příklad mého použití: 
      LABEL  

        ANTIALIAS     TRUE  

        BUFFER        5  

        COLOR         0 0 0  

        FONT          sans  

        FORCE         FALSE 

        MINDISTANCE   1  

        MINSIZE       11  

        OUTLINECOLOR  255 255 255 

        POSITION      AUTO  

        PARTIALS      FALSE  

        SHADOWCOLOR   200 200 200  

        SHADOWSIZE    1 1  

        TYPE          TRUETYPE  

      END 

8.2.7 CLASS (třída, kategorie) 
CLASS definuje tématickou třídu dané vrstvy. Každá vrstva musí obsahovat 

alespoň jednu třídu, v případě, že obsahuje více než jednu třídu, je třeba použít atributové 

hodnoty EXPRESSION a NAME. 

 

Seznam nejpoužívanějších parametrů: 

COLOR – barva pro vykreslení objektu v hodnotách RGB. 

EXPRESSION – hodnota atributu či regulárního výrazu. V případě splnění výrazu se 

prvek vykreslí, v případě neuvedení výrazu se vykreslí všechny prvky. 

LABEL – definuje začátek objektu LABEL. 

MAXSCALE – maximální měřítko, při kterém se třída vykreslí. 

MAXSIZE – max. velikost v pixelech pro vykreslení symbolu, výchozí hodnota je 50. 

MINSCALE – minimální měřítko, při kterém se objekt vykreslí. 

MINSIZE – minimální velikost v pixelech pro vykreslení symbolu, výchozí hodnota je 0. 

NAME – název, který se zobrazí při vykreslování legendy. 

OUTLINECOLOR – barva obrysu objektu v hodnotách RGB. 

SIZE – velikost v pixelech pro vykreslení symbolu. 
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SYMBOL – název použitého symbolu. 
 
Příklad mého použití: 
    CLASS 

      NAME         "<= 1" 

      EXPRESSION ([mag] <= 1) 

      SYMBOL       "circle3" 

      COLOR        50 50 255 

    END 

    CLASS 

      NAME         "> 1 a <= 2" 

      EXPRESSION ([mag] > 1 AND [mag] <= 2) 

      SYMBOL       "circle5" 

      LABEL 

        ... 

      END      

      COLOR        25 25 255 

    END 

    CLASS 

      NAME         "> 2" 

      EXPRESSION ([mag] > 2) 

      SYMBOL       "circle8" 

      LABEL 

        ... 

      END 

      COLOR        0 0 255 

    END 

8.2.8 LAYER (vrstva) 
Oddíl LAYER můžeme považovat za nejvíce používaný objekt v souboru „Map“, 

který definuje vrstvy k vykreslení. Vrstvy jsou zobrazeny v opačném pořadí, než jsou 

zapsány v souboru „Map“, což znamená, že vrstva, která je první se zobrazí zcela nejníže. 

 

Seznam nejpoužívanějších parametrů: 

CLASS – definuje začátek objektu CLASS. 

CLASSITEM – název atributu, podle kterého je definován class. 

DATA – cesta a název souboru, který je vykreslován. 

FILTER – definuje co bude zobrazeno. 

FILTERITEM - název atributu, podle kterého se nastaví filtr. 

GROUP – název skupiny, do které je zařazena vrstva při vykreslení. 
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LABELITEM – název atributu, podle kterého se vykreslí popisek. 

LABELMAXSCALE – maximální měřítko, při kterém se popisek vykreslí. 

LABELMINSCALE – minimální měřítko, při kterém se popisek vykreslí. 

MAXSCALE – maximální měřítko, při kterém se vrstva vykreslí. 

MINSCALE – minimální měřítko, při kterém se vrstva vykreslí. 

NAME – název vrstvy, který se používá ve spojení mezi souborem „Map“ a webovým 

rozhraním, maximální délka je 20 znaků. 

SIZEUNITS – jednotky, ve kterých se vykreslí vrstva – pixels, feet, inches, kilometers, 

metres, miles. 

STATUS – ON – zapnutí vrstvy, OFF – vypnutí vrstvy, DEFAULT. 

STYLEITEM – název atributu, podle kterého se vykreslí vrstva. 

SYMBOLSCALE – měřítko, ve kterém se popisek/symbol zobrazí v plné velikosti. 

TEMPLATE – název šablony, do které se vypisují výsledky dotazu. 

TRANSPARENCY – průhlednost vrstvy. Hodnoty jsou v intervalu od 0-100, přičemž 0 je 

plně průhledná barva. 

TYPE – typ, jak se mají data vykreslit. Musí odpovídat typu dat – point, line, polygon, 

annotation, circle, raster, query. 

 

Příklad použití: 
  LAYER                                # začátek vrstvy seismických dat 

    NAME           seisdata 

    DATA           "GFU/SeisData_WGS84.shp" 

    TYPE           POINT 

    STATUS         ON 

    LABELITEM      "mag"               # z jakého atributu brát popisky 

    PROJECTION  

                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 

    END       

    CLASS 

      ... 

    END 

    CLASS 

      ... 

    END 

    CLASS 

      ... 

    END  

    HEADER         "../templates/seisdata_header.html" 

    FOOTER         "../templates/seisdata_footer.html" 
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    TEMPLATE       "../templates/seisdata.html"  

  END 

Informace obsažené v této kapitole byly čerpány z [17] a [39]. 

8.3 Správa MapServeru 

Pro stálý provoz MapServeru je nutné zajistit promazávání rastrových souborů 

v adresáři /earthquakes/tmp. Toho lze dosáhnout pomocí „naplánování úlohy“ 

v operačních systémech Windows nebo deamona CRON v operačních systémech Linux. 

Nicméně ve většině případů není možné disponovat právy takovéto úkony dělat na serveru, 

proto je nutné se s tímto požadavkem obrátit na správce serveru. 

8.4 Klientská aplikace 

8.4.1 Úvodní stránka mapové aplikace 
Po zadání URL adresy http://gisak.vsb.cz/earthquakes/ se objeví úvodní strana 

mapového klienta. Zde má uživatel možnost po výběru rozlišení vstoupit do samotné 

mapové aplikace. Může si také vybrat některý z odkazů, jež ho přesměruje na odborné 

články týkající se seismicity v oblasti západních Čech nebo seismické sítě WEBNET. 

Po samotném vstupu do mapového klienta je uživateli nabídnuta mapová 

kompozice zobrazující seismické jevy v oblasti západních Čech. 

8.4.2 Tvorba klientské aplikace 
Nyní si popíšeme technologie použité při tvorbě klientské aplikace a problémy s 

tím spojené. Tuto aplikaci můžeme považovat za obyčejnou webovou stránku napsanou 

ručně v textovém editoru jazykem XHTML. Mapové pole je proto pouhým obrázkem ve 

formátu JPEG. Aktivní prvky klientské aplikace zajišťuje technologie JavaScript. Zdrojový 

kód JavaScriptu byl převzat a upraven ze stránek tutoriálu UMN MapServer. Výběr oblasti 

pro přiblížení je realizován pomocí upraveného JavaScriptu z mapové aplikace qmap 

Františka Klímka. Experimentálně jsem použil technologii AJAX za účelem dodatečného 

načítání informačního textu o vrstvách. Problematickým se ukázalo být dodržení validity 

stránek a správná funkčnost JavaScriptu. 

8.4.3 Rozvržení prvků mapové aplikace 
Kompozice klientské aplikace byla volena s ohledem na zažité zvyklosti kompozice 

elektronických map a obsahuje: 
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 Název mapy 

 Ovládací panel 

 Mapové pole 

 Vedlejší mapu 

 Záložku výběr vrstev 

 Záložku filtr 

 Záložku legenda 

 Záložku informační panel 

 Záložku měřítko 

Všechny tyto prvky byly voleny s ohledem na jejich běžné umístění tak, aby byly 

dobře viditelné a dobře čitelné. Pro kompaktnější zobrazení klienta byly prvky výběr 

vrstev, filtr, legenda a informační panel včleněny do záložek v pravé části stránky. V rámci 

informačního panelu jsou dále umístěna loga Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava a Institutu geoinformatiky. Obě loga plní také funkci odkazu na oficiální stránky 

školy (institutu). V pravé dolní části stránky jsou dynamicky zobrazovány informace o 

aktuálně vybrané vrstvě. 

  
Obrázek 9 Rozvržení prvků klientské aplikace 
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8.4.4 Ovládací panel 
V rámci ovládacího panelu jsou umístěna tyto základní navigační tlačítka: 

 Tlačítko posunout (Recentre) 

Slouží k přepínání do režimu procházení. V tomto módu se po uživatelově kliknutí 

do mapového pole odešlou souřadnice kurzoru myši mapovému serveru. Ten vypočítá 

nový extent a odešle novou mapu do mapového pole. 

 Tlačítko přiblížit vybranou oblast (Zoom in) 

Slouží k zapnutí režimu Zoom in. Používá se k přiblížení pohledu. Při kliknutí do 

mapového pole se spustí vykreslování zoomboxu. Poté při puštění tlačítka myši dojde 

k zastavení vykreslování zoomboxu a k vypočtení velikosti přiblížení. Následuje 

vypočítání středu vybrané oblasti a odeslání všech dosud zjišťěných parametrů pomocí 

formuláře do mapového serveru. Tam dojde k vyhodnocení těchto údajů, vypočítání 

extendu a odeslání nové mapy uživateli. 

 Tlačítko oddálit (Zoom out) 

Tato funkce slouží k přepnutí do módu Zoom out a používá se k oddálení pohledu. 

Funguje na podobném principu jako zoom in. Po výběru této funkce a kliknutí uživatele do 

mapového pole se poloha kurzoru společně s údajem velikosti oddálení odešlou na mapový 

server. Ten tyto údaje vyhodnotí, vypočítá nový extent a odešle novou mapu zpět klientovi. 

 Tlačítko zjištění vlastnosti (Info) 

Zmáčknutím tohoto tlačítka přepneme mapovou aplikaci do režimu query 

(dotazování). Slouží k výběru prvku a zobrazení jeho atributových dat. Po zmáčknutí 

tohoto tlačítka a kliknutí v mapovém poli se zjistí, zda souřadnice pozice kurzoru a 

souřadnice pozice geoprvků zobrazených v mapovém poli souhlasí. Jestliže ano, odešle 

mapový server seznam atributů prvku(ů) ve speciální šabloně zpět webovému prohlížeči. 

 Tlačítko přiblížit (Zoom in force) 

Používá se k okamžitému přiblížení pohledu. Při zmáčknutí tohoto tlačítka se 

nastaví velikost přiblížení na hodnotu 2. Mapserveru se odešlou souřadnice středu 

mapového pole, dojde k výpočtu nového extendu a k vytvoření nové mapy. 

 Tlačítko oddálit (Zoom out force) 

Tohle tlačítko slouží k okamžitému oddálení pohledu. Funguje na stejném principu 

jako zoom in force. Po použití tlačítka zoom out force dojde k nastavení velikosti oddálení 
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na hodnotu 2. Mapserver přijme informace o souřadnicích mapového pole, vypočítá extend 

a odešle zpět novou mapu. 

 Tlačítko obnovit původní zoom (Full Extent) 

Slouží k zobrazení plného rozsahu mapy. Po stisknutí tohoto tlačítka se odesílá 

požadavek mapovému serveru na vygenerování mapy výchozího extentu.  

 Tlačítko obnovit (Redraw) 

Můžeme jej použít k vynucenému překreslení mapového pole, například po změně 

výběru vrstev. Po stisku tohoto tlačítka se klientská aplikace přepne do módu browse 

(procházení), mód oddálení či přiblížení se deaktivuje a odešle požadavek na vygenerování 

nové mapy. 

 Formulář Zoom faktor 

Toto tlačítko se používá k zadání velikosti přiblížení (oddálení). Lze použít čísla od 

1 do 25, kdy hodnota 2 znamená, že přiblížení či oddálení bude dvojnásobné. 

 

Mimo ovládací panel je možné nalézt tyto ovládací prvky: 

 Tlačítko Zavři 

Slouží k zavření webové stránky s atributovými daty a navrácení do klientské 

aplikace. Toto tlačítko v klientské aplikaci vrací zpět na úvodní stránku mapserveru. 

 
      

 
 Navigační tlačítka 

Tato tlačítka umožňují změnu pohledu. Po zmáčknutí se přepočte extent a 

mapovému klientu se vrátí mapa posunutá o 70% velikosti mapového pole. 

 

 Výběrové menu pro změnu měřítka 

Výběrové menu nabízí měřítka 1:500 000, 250 000, 100 000, 50 000, 25 000 a 

10 000. Základní hodnotou je aktuální velikost měřítka. Po výběru dojde k odeslání 

vybraného měřítka mapovému serveru a k vygenerování nové mapy. 
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8.4.5 Filtr seismických jevů 
Filtr seismických jevů umožňuje klasifikovat seismické jevy podle magnituda do 3. 

tříd. 

1. modrý bod bez popisku 

2. oranžový bod střední velikosti s popiskem 

3. červený bod největší velikosti s podsvíceným popiskem 

Filtr umožňuje dále vybrat jevy v daném časovém období o dané intenzitě a 

v zadané hloubce. 
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Obrázek 10 Vstupní stránka klientské aplikace 
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Obrázek 11 Vzhled klientské aplikace pro rozlišení 1024 x 768 
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Obrázek 12 Vzhled klientské aplikace po výběru seismické stanice 
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Obrázek 13 Vzhled klientské aplikace pro rozlišení 800 x 600 
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9 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byla implementace UMN MapServer pro zobrazení 

seismických dat sítě WEBNET. Splnění tohoto cíle předcházely následující úkoly. 

První cílem bylo získat povědomí o principech registrace lokálních zemětřesení a o 

fungování samotné seismické sítě, což bylo nezbytné k určení parametrů ohnisek těchto 

zemětřesení. Za tímto účelem se uskutečnilo několik konzultací k dané problematice na 

Geofyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze a na Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě. 

Další úkolem bylo vytvoření databáze, která bude sloužit jako vhodné centrální 

úložiště pro vytvořený systém. Tímto úložištěm se v konečném výběru stal open-source 

produkt PostgreSQL s rozšířením PostGIS, její instalace a samotné vytvoření je popsáno 

v přílohách. 

Třetím úkolem bylo připravit topografický podklad pro potřeby budovaného 

mapového serveru. I tento úkol se podařilo naplnit. Všechny použité datové zdroje a 

postupy konverzí jsou zdokumentovány v kapitole č.6. 

Posledním, nejdůležitějším, úkolem byla tvorba mapového serveru a lze 

konstatovat že, v předkládané diplomové práci se podařilo vytvořit mapovou aplikaci 

zaměřenou na vizualizaci ohnisek zemětřesení v západních Čechách. Tato aplikace je 

v současné době úspěšně implementována na školní server GISLINB a na server GFÚ AV 

ČR. Prohlédnout si ji můžete na adrese http://gisak.vsb.cz/earthquakes/ nebo 

http://www.ig.cas.cz/lemka/web/. 

Na úplný závěr je nutné podotknout to, že tímto není potenciál vytvořeného 

systému vyčerpán a lze ho v budoucnu rozšiřovat např. o statistické informace vybrané 

oblasti jevů, či hlubší prostorové analýzy. Dále je možné implementovat další pokročilé 

technologie jako PHP5, AJAX (pro přednačítání stránek a samotné načítání mapy, legendy 

a měřítka), VRML nebo X3D pro generování 3D pohledů. 
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Příloha č.1 Obsah a struktura přiloženého DVD 

/Database/ adresář vytvořené databáze 

    /dBASE IV/ adresář databáze ve formátu dBASE IV 

    /PostgreSQL/ adresář s datovým úložištěm PostgreSQL 

        /8.2/ 

            /data/ 

/Dokument/ dokumenty diplomové práce 

    /databasemodel/ HTML stránka vytvořeného fyz.modelu databáze 

/earthquakes for linux/ adresář vytvořené mapové aplikace pro linux 

    /htdocs/ veřejně přístupný adresář aplikace 

        /ajax/ doplňkové texty načítané ajaxem 

        /css/ kaskádové styly 

        /img/ použité obrázky 

            /stanice/ fotografie seismických stanic 

        /js/ soubory javascriptu 

    /logs/ adresář souboru záznamů 

    /mapfiles/ adresář souborů pro nastavení MapServeru 

    /mapservdata/ lokální datové úložiště geodat 

        /ESRI World Basemap/ 

        /ESRIDATA Europe/ 

        /Free Geodata CZ/ 

            /body/ 

            /linie/ 

            /metadata/ 

            /plochy/ 

        /GFU/ 

        /SRTM/ 

    /symbols/ adresář se soubory definic symbolů 

    /templates/ adresář s HTML šablonami 

    /tmp/ adresář pro dočasné soubory 

/earthquakes for win/ adresář vytvořené mapové aplikace pro ms4w 

    ... identická struktura s aplikaci pro linux 

    /temp/ adresář pro dočasné soubory 

/MapServer/ adresář instalačních souborů MapServeru 

    /binaries/ Binární kódy pro Mac OS X 

    /ms4w/ MapServer for Windows 

    /source/ Zdrojové kódy MapServeru 

    /srpms/ MapServer Linux RPMs 

/PostGIS/ adresář instalačních souborů PostGIS 

/PostgreSQL/ adresář instalačních souborů PostgreSQL 

/Script/ adresář s aplik. pro aut. import nových jevů 
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Příloha č.2 Model pro opravu SRTM3 

Schéma vytvořené v ESRI ModelBuilder. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: David Vojtek, Institut geoinformatiky, VŠB-TUO 
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Příloha č.3 Dávkový soubor pro automatický import dat 

REM Dávkový soubor pro automatizované načtení nových jevů do databáze PostgreSQL 

REM Script je napsán pro importovaný soubor: NOVEJEVY.CSV 

REM Pro správný import je důležité dodržet v textovém souboru sloupcový oddělovač 

čárku "," 

REM 

REM Struktura souboru NOVEJEVY.OVF (při importu musí být v adresáři) 

REM 

REM 

REM <OGRVRTDataSource> 

REM 

REM    <OGRVRTLayer name="seisdata"> 

REM        <SrcDataSource relativeToVRT="1">novejevy.csv</SrcDataSource> 

REM        <FID>DAT</FID> 

REM        <FID>ID</FID> 

REM        <FID>TIME</FID> 

REM        <FID>MIN_1990</FID> 

REM        <FID>Z</FID> 

REM        <FID>eX</FID> 

REM        <FID>eY</FID> 

REM        <FID>eZ</FID> 

REM        <FID>Mag</FID> 

REM        <FID>eMag</FID> 

REM        <FID>Ndat</FID> 

REM        <GeometryType>wkbPoint</GeometryType>  

REM        <LayerSRS>WGS84</LayerSRS> 

REM       <GeometryField encoding="PointFromColumns" x="X" y="Y"/>  

REM    </OGRVRTLayer> 

REM 

REM </OGRVRTDataSource> 

REM 

REM 

 

REM Maži zbylé pracovní soubory 

del novejevy 

del novejevy.shp 

del novejevy.dbf 

del novejevy.prj 

del novejevy.shx 

 

REM Pro převod do formátu SHP slouží utilita OGR2OGR. Formát SHP je již možné 

převést do textové podoby příkazů SQL 

ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" novejevy.shp novejevy.ovf 
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REM Pro převod z SHP do textové podoby příkazů SQL slouží utilita SHP2PGSQL 

shp2pgsql -s 4326 -g the_geom -I -W WINDOWS-1250 ./novejevy.shp public.novejevy > 

novejevy 

 

REM Import do databáze se provede příkazem PSGL 

psql -f novejevy -d dcmms -U postgres -W -h localhost 

 

REM Maži pracovní soubory 

del novejevy 

del novejevy.shp 

del novejevy.dbf 

del novejevy.prj 

del novejevy.shx 
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Příloha č.4 Popis instalace PostgreSQL a PostGIS na OS 
Windows 

Zdrojové i binární kódy PostgreSQL je možné stáhnout na adrese [36]. Pro instalaci 

na operační systém Windows je na výše uvedené adrese taktéž připraven jednoduchý 

„Windows Instalátor“. V době psaní této diplomové práce byla aktuální verze PostgreSQL 

8.3.1. 

Windows Instalátor vás v prvním dialogu vybídne vybrat jazyk instalace, po jejím 

výběru začne samotný proces instalace. V tomto procesu si můžete vybrat konkrétní 

komponenty, které si přejete nainstalovat. Mezi jedny z nejdůležitějších patří programy 

psql či pgAdmin III., sloužící pro uživatelskou administraci databáze. V tomto kroku si 

také můžete vybrat adresář pro instalaci. Následuje dialog pro nastavení databázové 

služby, kde si uživatel nastaví jméno služby, jméno účtu a doménu, v jejíž rámci databáze 

poběží. Dále si zvolí heslo servisního účtu a znovu jej zopakuje. Další krok slouží 

k zvolení čísla portu. Můžete si také vybrat možnost, jestli chcete databázový cluster 

provozovat ve všech adresách domény, či jen na lokálním počítači. V tomto kroku se také 

volí umístění clusteru a druh kódování na serveru a na klientu. Dále se musí zvolit jméno a 

heslo superuživatele databáze, přičemž se heslo zopakuje. Z bezpečnostních důvodů by 

nemělo být toto heslo stejné jako heslo servisního účtu. Další dialog nabízí výběr 

procesních jazyků. Poté, v dalším dialogu, je možné si vybrat další rozšiřující moduly, 

které se mohou dodat později spuštěním SQL skriptu. Nyní je již vše připraveno ke 

konečné instalaci. Proběhne-li vše v pořádku, máme úspěšně nainstalováno PostgreSQL. 

V případě, že chceme PostgreSQL rozšířit o funkci zpracování prostorových dat, je 

nutné doinstalovat PostGIS, který je dostupný na adrese [34] nebo [28] v podobě balíčku 

dsmms. V průběhu instalace je nutné zvolit komponenty, místo instalace a také sdělit 

superuživatelské jméno a heslo pro připojení do databáze PostgreSQL. Tímto je úspěšně 

dokončena instalace PostgreSQL s PostGIS. 
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Příloha č.5 Popis instalace PostgreSQL a PostGIS na GNU/Linux 

Vzhledem k  předpokladu, že trvalé umístění takovéto databáze bude na operačním 

systému Linux, uvádím zde instalaci také pro něj. Postup je uveden pro PostGIS 1.0.0, 

PostgreSQL 8.0.2. na GNU/Linux Fedora Core 2, GNUMake 3.80, gcc version 3.3.3. 

Převzato a upraveno z [10]. 

Instalaci samotného PostgreSQL můžeme provést dvěmi způsoby: buď kompilací 

ze zdrojového kódu nebo za použití rpm balíčků. Tato možnost je jednodušší a 

doporučovaná zejména v případě následných aktualizací PostgreSQL. K úspěšnému 

fungování je nutné nainstalovat minimálně následující balíčky. 

[root@comp /]# rpm –ga | grep –i postgresql 

postgresql-server-8.0.2-1PGDG 

postgresql-8.0.2.-1PGDG 

postgresql-devel-8.0.2-1PGDG 

postgresql-libs-8.0.2-1PGDG 

Abychom zajistili plnou funkcionalitu tohoto programu musíme doinstalovat 

knihovny Proj4 a GEOS (proj, proj-devel, geos, geos-devel a také gdal a gdal-devel). Proj4 

umožňuje provádět transformace mezi různými zobrazeními a knihovna GEOS přidá 

možnost práce s prostorovými daty. U výše popisované verze knihovny Proj4 je nutné 

podotknout, že je chybně definováno zobrazení S-JTSK. 

Z adresy [28] a [35] je potřeba získat zdrojové kódy PostgreSQL a PostGIS. 

PostgreSQL je nutné rozbalit do vhodného adresáře a v podadresáři contrib editovat soubor 

Makefile.conf, kde je nutno změnit USE_GEOS=0 a USE_PROJ=0 na 1 a změnit příslušné 

standardně nastavené cesty jen na /usr. Poté se v hlavním adresáři postgresql spustí 

následující příkazy. 

[root@comp postgresql-8.0.2]#./configure 

[root@comp postgresql-8.0.2]#cd contrib/postgis-1.0.0 

[root@comp postgis-1.0.0]#make 

[root@comp postgis-1.0.0]#make install 

Pokud během kompilace a instalace proběhlo vše v pořádku, máme úspěšně 

nainstalováno PostgreSQL s PostGIS. 
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Příloha č.6 Fotografie registračního zařízení 

 
Obrázek 14 24 bitový digitizér EarthData a registrační zařízení SeisComp, kterými je vybavena většina 

seismologických observatoří Geofyzikálního ústavu AV ČR,v.v.i.. 
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Příloha č.7 Grafické ukázky mapového klienta v různých 
prohlížečích 

Následující pasáž ilustruje vzhled mapového klienta v rozvržení 1024 na 768 pixelů 

v různých prohlížečích. Je zachycen při zobrazování různých vrstev se zobrazením jiných 

záložek. Mapový klient byl při psaní testován a optimalizován tak, aby se v různých 

prohlížečích zobrazil stejně. Nicméně vzhled formulářových prvků nelze ovlivnit (viz. 

Select prvek výběrová nabídka měřítka v dolní části mapového klienta) a každý prohlížeč a 

operační systém ukazuje formulářové prvky jinak. 
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Obrázek 15 Zobrazení mapového klienta v prohlížeči Mozilla Firefox 2.0 
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Obrázek 16 Zobrazení mapového klienta v prohlížeči Internet Explorer 7.0 
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Obrázek 17 Zobrazení mapového klienta v prohlížeči Internet Explorer 6.0 
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Obrázek 18 Zobrazení mapového klienta v prohlížeči Opera 9.2 
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Obrázek 19 Zobrazení mapového klienta v prohlížeči Safari 3.5 



 86

Příloha č.8 Soubor earthquakes1024.map 

MAP 
  NAME             earthquakes1024.map # název  
  STATUS           ON 
  SIZE             750 600             # výchozí velikost mapy v pixelech 
  EXTENT           217500 5500000 405000 5650000  
                          # hraniční souřadnice v projekci WGS84 UTM33 
                          # EXTENT 11.5545 49.7502 13.0067 50.9136  
                          # hraniční souřadnice v spouřadnicovém systému WGS84 
  UNITS             meters 
  SHAPEPATH         "../mapservdata/"   # cesta k datům  
  IMAGECOLOR        255 255 255         # barva pozadí  
  FONTSET          "../symbols/font.list"  # kde jsou seznam používaných fontů 
  SYMBOLSET         "../symbols/symbols.sym"    # kde jsou definovány symboly 
  IMAGETYPE        JPEG  
  OUTPUTFORMAT 
    NAME           jpeg 
    DRIVER         "GD/JPEG" 
    MIMETYPE       "image/jpeg" 
    IMAGEMODE      RGB 
    EXTENSION      "jpg" 
    FORMATOPTION   "QUALITY=100" 
  END 
  PROJECTION  
                   "init=epsg:32633"   # kód WGS84 UTM 33 N 
  END  
   
  WEB                                  # začátek sekce WEB 
    IMAGEPATH      "../tmp/" 
    IMAGEURL       "/~lem009/earthquakes/tmp/" 
    MAXSCALE       750000 
    TEMPLATE       "../templates/template1024.html" 
    LOG            "../logs/log.txt" 
    EMPTY          "/~lem009/earthquakes/htdocs/empty1024.html"  
    ERROR          "/~lem009/earthquakes/htdocs/error1024.html"  
  END                                  # konec sekce WEB 
 
  REFERENCE 
    IMAGE          "../htdocs/img/reference.png" # Obrázek referenční mapky 
    SIZE           200 150               # Velikost referenční mapky 
    EXTENT         232124 5509803 381207 5615261 # Rozsah referneční mapky v 
map. souřadnicích 
    STATUS         ON 
    MINBOXSIZE     10      # Minimalní velikost boxu, zobrazujícího se v mapce 
    MAXBOXSIZE     250     # Maximalní velikost boxu, zobrazujícího se v mapce 
    COLOR          -1 -1 -1            # Barva výplně referenčního boxu 
    OUTLINECOLOR   0 0 0               # Barva vnější čáry ref. boxu 
    MARKERSIZE     25       # Velikost značky, v případě nezobrazení ref. boxu 
    MARKER         "cross"             # Symbol, který se má zobrazit 
  END 
     
  LEGEND                               # začátek sekce WEB 
    KEYSIZE        25 20 
    LABEL 
      TYPE         BITMAP 
      SIZE         LARGE 
      COLOR        0 0 0 
    END 
    TEMPLATE       "../templates/legenda.html" 
    STATUS         ON 
    TRANSPARENT    ON 
  END                                  # konec sekce legenda 
 
  SCALEBAR                             # začátek sekce měřítko 
    BACKGROUNDCOLOR 255 255 255 
    IMAGECOLOR     214 231 239 
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    OUTLINECOLOR   0 0 0 
    LABEL 
      COLOR        0 0 0 
      SIZE         small 
    END 
    STYLE          0 
    SIZE           250 3 
    COLOR          0 0 0 
    UNITS          KILOMETERS 
    INTERVALS      5 
    STATUS         ON 
    TRANSPARENT    OFF 
  END                                  # konec sekce měřítko 
 
  QUERYMAP                  Definuje způsob zobrazení vyhledaného prvku v mapě 
      COLOR        255 255 255 
      STATUS       ON 
      SIZE         400 300 
      STYLE        HILITE 
  END 
 
########################################################### 
# začátek všech vrstev 
###########################################################  
 
  LAYER                                # začátek digitálního modelu terénu 
  NAME             "DMT" 
    DATA           "SRTM/SRTM3RGBH.tif" 
    MINSCALE       10000 
  STATUS           ON 
  TYPE             RASTER 
    PROCESSING     "RESAMPLE=BILINEAR" 
    PROJECTION 
                   "init=epsg:32633"   # kód WGS84 UTM 33 N 
    END  
  END                                  # konec digitálního modelu terénu102017 
 
  LAYER 
    NAME           "ortofoto" 
#    GROUP         "Webové služby" 
    TYPE           RASTER 
    MINSCALE       1000 
    STATUS         ON 
    TRANSPARENCY   100 
    CONNECTION "http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/ 
                com.esri.wms.Esrimap/cenia_b_ortorgb1m_sde?" 
    CONNECTIONTYPE WMS 
    METADATA 
      "wms_title" "Ortofoto" 
      "wms_srs" "EPSG:32633" 
      "wms_name" "0" 
      "wms_server_version" "1.1.1" 
      "wms_format" "image/png" 
    END 
  END 
 
  LAYER                                # deklarace publikované vrstvy 
    NAME           "ceniabautosde"     # jméno vrstvy 
#   GROUP          "Webové služby" 
    TYPE           RASTER              # datový typ 
    MINSCALE       10000 
    STATUS         OFF       # status vrstvy je nastaven na standardně vypnuto 
    TRANSPARENCY   100 
    CONNECTIONTYPE WMS                 # typ připojení 
    CONNECTION "http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/ 
                com.esri.wms.Esrimap/cenia_b_auto_sde?"    #adresa 
    METADATA                           # deklarace metadat 
        "wms_title" "Automapa 1:150 000"   # popis vrstvy 
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        "wms_srs" "EPSG:32633"         # EPSG kód souřadnicového systému 
        "wms_name" "0"                 # jméno wms vrstvy 
        "wms_server_version" "1.1.1"   # verze wms serveru 
        "wms_format" "image/PNG"       # formát rastrového souboru 
    END                                # konec deklarace metadat 
  END 
 
  LAYER                                # deklarace publikované vrstvy 
    NAME           "ceniaGeoCr"        # jméno vrstvy 
#    GROUP          "Webové služby" 
    TYPE           RASTER              # datový typ 
    MINSCALE 10000 
    STATUS OFF            # status vrstvy je nastaven na“ standardně vypnuto“ 
    TRANSPARENCY 50 
    CONNECTIONTYPE WMS                 # typ připojení 
    CONNECTION "http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/ 
                com.esri.wms.Esrimap/cenia_geocr?"    #adresa 
    METADATA                           # deklarace metadat 
        "wms_title" "Geologická mapa ČR" # popis vrstvy 
        "wms_srs" "EPSG:32633"         # EPSG kód souřadnicového systému 
        "wms_name" "0"                 # jméno wms vrstvy 
        "wms_server_version" "1.1.1"   # verze wms serveru 
        "wms_format" "image/PNG"       # formát rastrového souboru 
    END                                # konec deklarace metadat 
  END 
 
  LAYER                                # deklarace publikované vrstvy 
    NAME           "ceniaArcCrPod"     # jméno vrstvy 
#    GROUP          "Webové služby" 
    TYPE           RASTER              #datový typ 
    MINSCALE       10000 
    STATUS         OFF     #status vrstvy je nastaven na“ standardně vypnuto“ 
    CONNECTIONTYPE WMS                 # typ připojení 
    CONNECTION "http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/ 
                com.esri.wms.Esrimap/cenia_arccr_pod?"    #adresa 
    METADATA                           #deklarace metadat 
        "wms_title" "Podkladová vrstva - lesy" # popis vrstvy 
        "wms_srs" "EPSG:32633"         # EPSG kód souřadnicového systému 
        "wms_name" "0,1,2"             # jméno wms vrstvy 
        "wms_server_version" "1.1.1"   # verze wms serveru 
        "wms_format" "image/PNG"       # formát rastrového souboru 
    END                                # konec deklarace metadat 
  END 
 
  LAYER                                # deklarace publikované vrstvy 
    NAME           "ceniaArcCrNad"     # jméno vrstvy 
#    GROUP          "Webové služby" 
    TYPE           RASTER              # datový typ 
    MINSCALE       10000 
    STATUS         OFF     #status vrstvy je nastaven na“ standardně vypnuto“ 
    CONNECTIONTYPE WMS         # typ připojení 
    CONNECTION "http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/ 
                com.esri.wms.Esrimap/cenia_arccr_nad?"    #adresa 
    METADATA                 #deklarace metadat 
        "wms_title" "Podkladová topografická vrstva – 
                     sídla, silnice, železnice, vodstvo" # popis vrstvy 
        "wms_srs" "EPSG:32633"         # EPSG kód souřadnicového systému 
        "wms_name" "2,3,4,5,12,13,14,15,16,17,18,19"        # jméno wms vrstvy 
        "wms_server_version" "1.1.1"   # verze wms serveru 
        "wms_format" "image/PNG"       # formát rastrového souboru 
    END                                # konec deklarace metadat 
  END 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy polygonů států 
    NAME           crFree 
    GROUP          "Hranice" 
    DATA           "Free Geodata CZ/plochy/cr.shp" 
    TYPE           LINE 
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    MINSCALE       25000 
    MAXSCALE       100000 
    STATUS         ON 
    PROJECTION  
                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 
    END  
    CLASS 
      NAME         "Státní hranice" 
      SYMBOL       "dot-and-dashed-line" 
      COLOR        70 70 70 
      SIZE         4 
    END 
  END                                  # konec vrstvy polygonů států 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy polygonů států 
    NAME           statyEsri 
    GROUP          "Hranice" 
    DATA           "ESRIDATA Europe/country.shp" 
    TYPE           LINE 
    MINSCALE       100000 
    STATUS         ON 
    PROJECTION  
                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 
    END  
    CLASS 
      NAME         "Státní hranice" 
      SYMBOL       "dot-and-dashed-line"  
      COLOR        70 70 70 
      SIZE         4 
    END 
  END                                  # konec vrstvy polygonů států 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy polygonů měst 
    NAME           mestaFreePoly 
    GROUP          "Města" 
    DATA           "Free Geodata CZ/plochy/mesta_p.shp" 
    TYPE           POLYGON 
    MINSCALE       250000 
    STATUS         ON 
    PROJECTION  
                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 
    END      
    CLASS 
      SYMBOL       "scarf" 
      SIZE         2 
      COLOR        100 100 100 
      OUTLINECOLOR 0 0 0 
    END 
  END                                  # konec vrstvy polygonů měst 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy bodů měst 
    NAME           mestaFreeBod 
    GROUP          "Města" 
    DATA           "Free Geodata CZ/body/obce.shp" 
    TYPE           POINT 
    MAXSCALE       100000 
    STATUS         ON 
    LABELITEM      "nazob_a"           # z jakého atributu brát popisky 
    PROJECTION  
                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 
    END      
    CLASS 
      STYLE 
        SYMBOL "point" 
        SIZE 10 
        COLOR 0 0 0 
      END 
      STYLE 
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        SYMBOL "point" 
        SIZE 5 
        COLOR 255 255 255 
      END 
      LABEL  
        ANTIALIAS  TRUE  
        BUFFER     0  
        COLOR      0 0 0  
        FONT       sans  
        FORCE      FALSE 
        MINDISTANCE 300  
        OUTLINECOLOR 255 255 255 
        POSITION   AUTO  
        PARTIALS   TRUE  
        SHADOWCOLOR 218 218 218  
        SHADOWSIZE 2 2  
        SIZE       8  
        TYPE       TRUETYPE  
      END                              # konec sekce Label 
    END 
  END                                  # konec vrstvy bodů měst 
       
  LAYER                                # začátek vrstvy polygonů měst 
    NAME           mestaEsri 
    GROUP          "Města" 
    DATA           "ESRIDATA Europe/mjurban.shp" 
    TYPE           POLYGON 
    MINSCALE       25000 
    STATUS         ON 
    LABELITEM      "name"              # z jakého atributu brát popisky 
    PROJECTION  
                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 
    END      
    CLASS 
      NAME         "Města a obce" 
      SYMBOL       "scarf" 
      SIZE         2 
      COLOR        100 100 100 
      OUTLINECOLOR 0 0 0 
      LABEL  
        ANTIALIAS  TRUE  
        BUFFER     0  
        COLOR      0 0 0  
        FONT       sans  
        FORCE      FALSE 
        MINDISTANCE 300  
        OUTLINECOLOR 255 255 255 
        POSITION   AUTO  
        PARTIALS   TRUE  
        SHADOWCOLOR 218 218 218  
        SHADOWSIZE 2 2  
        SIZE       9  
        TYPE       TRUETYPE  
      END                              # konec sekce Label 
    END 
  END                                  # konec vrstvy polygonů měst 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy řek 
    NAME           rekyFreeLine 
    GROUP          "Řeky" 
    DATA           "Free Geodata CZ/linie/reky.shp" 
    TYPE           LINE 
    STATUS         ON 
    MINSCALE       75000 
    MAXSCALE       200000 
    PROJECTION  
                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 
    END       
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    CLASS 
      NAME         "Řeky" 
      STYLE 
        COLOR      84 139 255 
        WIDTH      3 
      END   
    END 
  END 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy řek 
    NAME           rekyEsri 
    GROUP          "Řeky" 
    DATA           "ESRI World Basemap/Rivers 3.shp" 
    TYPE           LINE 
    STATUS         ON 
    MINSCALE       200000 
    PROJECTION 
                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 
    END 
    CLASS 
      NAME         "Řeky" 
      STYLE 
        COLOR      84 139 255 
        WIDTH      2 
      END   
    END 
  END                                  # konec vrstvy řek 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy polygonů vodstva 
    NAME           rekyFreePoly 
    GROUP          "Řeky" 
    DATA           "Free Geodata CZ/plochy/voda.shp" 
    TYPE           POLYGON 
    MINSCALE       75000 
    STATUS         ON 
    PROJECTION  
                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 
    END 
    CLASS 
      COLOR        84 139 255 
    END 
  END                                  # konec vrstvy polygonů vodstva 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy komunikace 
    NAME           silniceFree 
    GROUP          "Komunikace" 
    DATA           "Free Geodata CZ/linie/silnice.shp" 
    TYPE           LINE 
    STATUS         ON 
    MINSCALE       100000 
    MAXSCALE       250000     
    PROJECTION 
                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 
    END 
    CLASS 
      NAME         "Hlavní silnice" 
      STYLE 
        COLOR      102 102 102 
        WIDTH       3 
      END 
      STYLE 
        COLOR      255 255 0 
        WIDTH       1 
      END  
    END 
  END                                  # konec vrstvy komunikace 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy komunikace 
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    NAME           zelezniceFree 
    GROUP          "Komunikace" 
    DATA           "Free Geodata CZ/linie/zeleznice.shp" 
    TYPE           LINE 
    STATUS         ON 
    MINSCALE       100000 
    MAXSCALE       250000 
    PROJECTION  
                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 
    END 
    CLASS 
      NAME         "Hlavní železnice" 
      STYLE 
        COLOR      102 102 102 
        SYMBOL     "point" 
        SIZE       3 
      END 
      STYLE 
        COLOR      255 255 255 
        SYMBOL     "rectangle-train" 
        SIZE       1 
      END 
    END 
  END                                  # konec vrstvy komunikace 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy komunikace 
    NAME           komunikaceEsri 
    GROUP          "Komunikace" 
    DATA           "ESRI World Basemap/Streets and Railroads 2.shp" 
    TYPE           LINE 
    STATUS         ON 
    MINSCALE       250000 
    CLASSITEM      "TYPE"              # z jakého atributu brát popisky 
    PROJECTION  
                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 
    END       
    CLASS 
      NAME         "Hlavní silnice" 
      EXPRESSION   "main road" 
      STYLE 
        COLOR      50 50 50 
        WIDTH      1 
      END   
    END 
    CLASS 
      NAME         "Hlavní železnice" 
      EXPRESSION   "main railway" 
      SYMBOL       "railway" 
      SIZE         1 
      COLOR        0 0 0 
      OUTLINECOLOR 0 0 0 
    END 
  END                                  # konec vrstvy komunikace 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy zlomů 
    NAME           zlomy 
    GROUP          "Základní vektorová data" 
    DATA           "GFU/Zlomy_WGS84.shp" 
    TYPE           LINE 
    MINSCALE       10000 
    STATUS         ON 
    PROJECTION 
                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 
    END 
    CLASS 
      NAME         "Geologické zlomy" 
      SYMBOL       "dashed-line" 
      SIZE         3 
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      COLOR        128 64 0 
    END 
  END                                  # konec vrstvy zlomů 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy seismických dat 
    NAME           seisdata 
    GROUP          "Seismické jevy" 
    DATA           "GFU/SeisData_WGS84.shp" 
    TYPE           POINT 
    MINSCALE       10000 
    STATUS         ON 
    LABELITEM      "mag"               # z jakého atributu brát popisky 
    PROJECTION  
                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 
    END       
    CLASS 
      NAME         "&lt; 1" 
      EXPRESSION (([MAG] < %class12%) AND (%depthmin% <= [Z_KM_]) AND 
                  ([Z_KM_] <= %depthmax%) AND (%magmin% <= [MAG]) AND 
                  ([MAG] <= %magmax%) AND (%datemin% <= [DATUM]) AND 
                  ([DATUM] <= %datemax%)) 
      SYMBOL       "circle4" 
      COLOR        50 50 255 
    END                                # CLASS 
    CLASS 
      NAME         "&gt;= 1 a &lt; 2" 
      EXPRESSION (([MAG] >= %class12%) AND ([MAG] < %class23%) AND 
                  (%depthmin% <= [Z_KM_]) AND ([Z_KM_] <= %depthmax%) AND 
                  (%magmin% <= [MAG]) AND ([MAG] <= %magmax%) AND 
                  (%datemin% <= [DATUM]) AND ([DATUM] <= %datemax%)) 
      SYMBOL       "circle6" 
      LABEL 
        COLOR      0 0 0 
        POSITION   UC         
        SIZE       tiny 
      END      
      COLOR        255 128 50 
    END                                # CLASS 
    CLASS 
      NAME         "&gt;= 2" 
      EXPRESSION (([MAG] >= %class23%) AND (%depthmin% <= [Z_KM_]) AND 
                  ([Z_KM_] <= %depthmax%) AND (%magmin% <= [MAG]) AND 
                  ([MAG] <= %magmax%) AND (%datemin% <= [DATUM]) AND 
                  ([DATUM] <= %datemax%)) 
      SYMBOL       "circle8" 
      LABEL 
        COLOR      0 0 0 
        OUTLINECOLOR 255 255 255 
        POSITION   UC 
        SIZE       small 
      END      
      COLOR        255 50 50  
    END                                # CLASS 
    TOLERANCE      4 
    HEADER         "../templates/seisdata_header1024.html" 
    FOOTER         "../templates/seisdata_footer.html" 
    TEMPLATE       "../templates/seisdata.html"  
  END 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy seismických stanic 
    NAME           seisstanice 
    GROUP          "Seismické stanice" 
    DATA           "GFU/SeisStanice_WGS84.shp" 
    TYPE           POINT 
    MINSCALE       10000 
    STATUS         ON 
    LABELITEM      "Zkratka"           # z jakého atributu brát popisky 
    PROJECTION 
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                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 
    END 
 
    CLASS 
      NAME         "Seismické stanice" 
      SYMBOL       "triangle" 
      COLOR        50 240 50 
      OUTLINECOLOR 0 0 0 
      LABEL  
        ANTIALIAS  TRUE  
        BUFFER     5  
        COLOR      0 0 0  
        FONT       sans  
        FORCE      FALSE 
        MINDISTANCE 1  
        MINSIZE    11  
        OUTLINECOLOR 255 255 255 
        POSITION   AUTO  
        PARTIALS   FALSE  
        SHADOWCOLOR 200 200 200  
        SHADOWSIZE 1 1  
        TYPE       TRUETYPE  
      END                              # konec sekce Label 
    END 
    TOLERANCE      8 
    HEADER         "../templates/seisstanice_header1024.html" 
    FOOTER         "../templates/seisstanice_footer.html" 
    TEMPLATE       "../templates/seisstanice.html"  
  END                                  # konec vrstvy seismických stanic 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy zajmovaoblast 
    NAME           "zajmovaoblast" 
    DATA           "ESRI World Basemap/Oblast zajmu.shp" 
    TYPE           LINE 
    STATUS         DEFAULT 
    PROJECTION  
                   "init=epsg:4326"    # kód WGS84 
    END       
    CLASS 
      STYLE 
        COLOR      0 0 0 
        WIDTH      16 
      END 
    END   
  END                                  # konec vrstvy zajmovaoblast 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy grid 
    NAME "grid" 
    METADATA 
      "DESCRIPTION" "Grid" 
    END 
    MINSCALE       10000 
    TYPE           LINE 
    STATUS         DEFAULT 
    CLASS 
      COLOR        0 0 0 
      LABEL 
        COLOR      0 0 0 
        FONT       sans 
        TYPE       truetype 
        SIZE       8 
        POSITION   AUTO 
        PARTIALS   FALSE 
        BUFFER     5 
        OUTLINECOLOR 255 255 255 
      END 
     END 
     PROJECTION 
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         "init=epsg:4326" 
     END 
     GRID 
       LABELFORMAT DDMM 
       MAXARCS     10 
       MININTERVAL 0.5 
       MAXSUBDIVIDE 2 
     END 
   END                                 # konec vrstvy grid 
 
  LAYER                                # začátek vrstvy neni 
    NAME           "neni" 
    MAXSCALE       9999 
    STATUS         DEFAULT 
    TRANSFORM      FALSE 
    TYPE           ANNOTATION 
    FEATURE 
      POINTS 
        375 300 
      END 
      TEXT 'Pro podrobnejsi zobrazeni se na tomto mapserveru nenalezaji data' 
    END 
    CLASS 
      BACKGROUNDCOLOR 255 255 255 
      LABEL 
        TYPE       TRUETYPE 
        FONT       sans 
        SIZE       12 
        COLOR      0 0 0 
      END 
    END  
  END                                 # konec vrstvy neni 
 
###########################################################  
# konec všech vrstev 
###########################################################  
 
END                                    # konec mapfilu 
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Příloha č.9 Zdrojový kód šablony template1024.html 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> 
 
  <head> 
    <title>Mapserver ohnisek zemětřesení v oblasti západních Čech</title> 
    <meta name="description" content="Mapový server zobrazující ohniska 
   zemětřesení zaregisrovaná seismickou síti WEBNET v oblati západních Čech"/> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=windows-1250"/> 
    <meta http-equiv="reply-to" content="Jan.Lemka.st@vsb.cz" /> 
    <meta http-equiv="content-language" content="cs" /> 
    <meta name="keywords" content="UMN,mapserver,zemětřesení,earthquakes, 
     WEBNET,gis, vysoká škola báňská,GFÚ,Jan,Lemka" /> 
    <meta name="author" content="Jan Lemka" /> 
    <meta name="copyright" content="Jan Lemka; e-mail: Jan.Lemka.st@vsb.cz" /> 
    <meta name="robots" content="all" /> 
    <link type="text/css" rel="stylesheet" 
     href="/~lem009/earthquakes/htdocs/css/template1024.css" /> 
    <link type="image/x-icon" rel="shortcut icon" 
     href="/~lem009/earthquakes/htdocs/favicon.ico" /> 
    <script type="text/javascript"> 
    /* <![CDATA[ */ 
    var minx = [minx]; 
    var maxx = [maxx]; 
    var maxy = [maxy]; 
    var miny = [miny]; 
    /* ]]> */ 
    </script> 
    <script type="text/javascript" 
     src="/~lem009/earthquakes/htdocs/js/events1024.js"> </script> 
  </head> 
 
  <body onload="inicialize();"> 
    <div id="stranka"> 
      <h1>Mapserver ohnisek zemětřesení v oblasti západních Čech</h1> 
      <h2>Seismicka síť WEBNET 1991-2005</h2> 
 
      <form method="get" action="http://gisak.vsb.cz/cgi-bin/mapserv"> 
 
      <div id="mapka"> 
        <input id="mapa" type="image" name="img" src="[img]" 
         onmousedown="create_zoombox(event)" onmouseup="stop_zoombox()" 
         onmousemove="show_coords(event)" /> 
        <img id="SZ" src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/SZ.png" 
         onclick="pan('SZ');" 
         onmouseover="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/SZ_down.png';" 
         onmouseout="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/SZ.png';" 
         width="18" height="18" alt="Severozápad" /> 
        <img id="S" src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/S.png" 
         onclick="pan('S')"  
         onmouseover="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/S_down.png';" 
         onmouseout="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/S.png';" 
         width="23" height="18" alt="Sever" /> 
        <img id="SV" src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/SV.png" 
         onclick="pan('S')" 
         onmouseover="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/SV_down.png';" 
         onmouseout="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/SV.png';" 
         width="18" height="18" alt="Severovýchod" /> 
        <img id="Z" src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/Z.png" 
         onclick="pan('Z')" 
         onmouseover="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/Z_down.png';" 
         onmouseout="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/Z.png';" 
         width="18" height="23" alt="Západ" /> 



 97

        <img id="V" src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/V.png" 
         onclick="pan('V')" 
         onmouseover="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/V_down.png';" 
         onmouseout="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/V.png';" 
         width="18" height="23" alt="Východ" /> 
        <img id="JZ" src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/JZ.png" 
         onclick="pan('JZ')" 
         onmouseover="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/JZ_down.png';" 
         onmouseout="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/JZ.png';" 
         width="18" height="18" alt="Jihozápad" /> 
        <img id="J" src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/J.png" 
         onclick="pan('J')" 
         onmouseover="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/J_down.png';" 
         onmouseout="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/J.png';" 
         width="23" height="18" alt="Jih" /> 
        <img id="JV" src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/JV.png" 
         onclick="pan('JV')" 
         onmouseover="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/JV_down.png';" 
         onmouseout="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/JV.png';" 
         width="18" height="18" alt="Jihovýchod" /> 
      </div> 
 
      <div id="infopanel">       
        <input id="refmapa" type="image" name="ref" src="[ref]" 
         alt="Referenční mapa" /> 
 
        <h3 onclick="zobraz('vybervrstev')">Výběr vrstev</h3> 
 
        <div id="vybervrstev" class="skryvany"> 
          <h4>Základní vektorové vrstvy</h4> 
           <ul><li class="tucne" onmouseover="statusbar('seisdata.txt');" 
            onmouseout="document.getElementById('strankyinfo').innerHTML='';"> 
                 <input type="checkbox" name="layer" 
                  onclick="settool('refresh');" 
                  title="Vrstva seismických jevů" value="seisdata" 
                  [seisdata_check] /> Seismické jevy 
               </li> 
               <li class="tucne" onmouseover="statusbar('seisstanice.txt');" 
            onmouseout="document.getElementById('strankyinfo').innerHTML='';"> 
                 <input type="checkbox" name="layer" 
                  onclick="settool('refresh');" 
                  title="Vrstva seismických stanic sítě WEBNET" 
                  value="seisstanice" [seisstanice_check] /> Seismické stanice 
               </li> 
               <li onmouseover="statusbar('zlomy.txt');" 
            onmouseout="document.getElementById('strankyinfo').innerHTML='';"> 
                 <input type="checkbox" name="layer" 
                  onclick="settool('refresh');" title="Vrstva zlomů" 
                  value="zlomy" [zlomy_check] /> Zlomy 
               </li> 
               <li onmouseover="statusbar('komunikace.txt');" 
            onmouseout="document.getElementById('strankyinfo').innerHTML='';"> 
                 <input type="checkbox" name="layer" 
                  onclick="settool('refresh');" 
                  title="Vrstva hlavní silniční a železniční komunikace" 
                  value="Komunikace" [Komunikace_check] /> Hlavní komunikace 
               </li> 
               <li onmouseover="statusbar('reky.txt');" 
            onmouseout="document.getElementById('strankyinfo').innerHTML='';"> 
                 <input type="checkbox" name="layer" 
                  onclick="settool('refresh');" title="Vrstva říční sítě" 
                  value="Řeky" [Řeky_check] /> Řeky 
               </li> 
               <li onmouseover="statusbar('mesta.txt');" 
            onmouseout="document.getElementById('strankyinfo').innerHTML='';"> 
                 <input type="checkbox" name="layer" 
                 onclick="settool('refresh');" 
                 title="Vrstva měst velkého lokalního významu" 
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                 value="Města" [Města_check] /> Města 
               </li> 
               <li onmouseover="statusbar('staty.txt');" 
            onmouseout="document.getElementById('strankyinfo').innerHTML='';"> 
                 <input type="checkbox" name="layer" 
                  onclick="settool('refresh');" 
                  title="Vrstva hranic státních zřízení" 
                  value="Hranice" [Hranice_check] /> Hranice 
               </li> 
           </ul> 
          <h4>Webové služby</h4> 
           <ul><li onmouseover="statusbar('ceniaArcCrNad.txt');" 
            onmouseout="document.getElementById('strankyinfo').innerHTML='';"> 
                 <input type="checkbox" name="layer" 
                  onclick="settool('refresh');" 
                  title="Podkladová topografická vrstva - sídla, silnice, 
                  železnice, vodstvo z serveru CENIA" value="ceniaArcCrNad" 
                  [ceniaArcCrNad_check] /> Podkladová vrstva 
               </li> 
           </ul> 
             <ul class="podul"> 
                 <li> sídla </li> 
                 <li> silnice </li> 
                 <li> železnice </li> 
                 <li> vodstvo </li> 
             </ul> 
           <ul> 
               <li onmouseover="statusbar('ceniaArcCrPod.txt');" 
            onmouseout="document.getElementById('strankyinfo').innerHTML='';"> 
                 <input type="checkbox" name="layer" 
                  onclick="settool('refresh');" 
                  title="Podkladová vrstva - lesy z serveru CENIA" 
                  value="ceniaArcCrPod" [ceniaArcCrPod_check] />  
                  Podkladová vrstva 
               </li> 
           </ul> 
             <ul class="podul"> 
                 <li> lesy </li> 
             </ul> 
           <ul> 
               <li onmouseover="statusbar('ceniaGeoCr.txt');" 
            onmouseout="document.getElementById('strankyinfo').innerHTML='';"> 
                 <input type="checkbox" name="layer" 
                  onclick="settool('refresh');" 
                  title="Geologická mapa ČR z serveru CENIA" 
                  value="ceniaGeoCr" [ceniaGeoCr_check] /> 
                  Geologická mapa ČR  
                 <img id="eye" src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/eye.gif" 
                  onmousedown="window.open(' 
                  /~lem009/earthquakes/htdocs/img/legenda_aims.png', 
                  '_blank','menubar=no,width=250,height=580,location'); 
                  return false" title="Popis mapy" alt="Popis mapy" /> 
               </li> 
           </ul> 
          <h4>Podkladové vrstvy</h4> 
            <select id="podkladvrstvy" name="layer" 
             onchange="settool('refresh');"> 
               <option value="" title="Bez podkladu"> Bez podkladu </option> 
               <option value="DMT" 
                title="Vrstva digitálního modelu terénu" 
                onmouseover="statusbar('DMT.txt');" 
             onmouseout="document.getElementById('strankyinfo').innerHTML='';" 
                [DMT_select]> Digitální model terénu </option> 
               <option value="ceniabautosde" 
                title="Automapa 1:150 000 z serveru CENIA" 
                onmouseover="statusbar('ceniabautosde.txt');" 
             onmouseout="document.getElementById('strankyinfo').innerHTML='';" 
                [ceniabautosde_select]> Automapa ČR </option> 
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               <option value="ortofoto" 
                title="Barevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 1 m z 
                serveru CENIA" onmouseover="statusbar('ortofoto.txt');" 
             onmouseout="document.getElementById('strankyinfo').innerHTML='';" 
                [ortofoto_select]> Ortofoto </option> 
            </select> 
        </div> <!--vybervrstev-->    
 
        <h3 onclick="zobraz('filtrjevu')">Filtr</h3> 
 
        <div id="filtrjevu" class="skryvany"> 
          <h4>Základní klasifikace</h4> 
            <div>do tříd podle velikosti</div> 
            <div> 
              <img src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/Trida1.png" 
               alt="Třída 1." /> 
              &lt; 
              <input id="class12" class="filtr" name="class12" type="text" 
               size="2" value="[class12]" />Mag 
              &lt;= 
              <img src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/Trida2.png" 
               alt="Třída 2." /> 
            </div> 
            <div> 
              <img src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/Trida2.png" 
               alt="Třída 2." /> 
              &lt; 
              <input id="class23" class="filtr" name="class23" type="text" 
               size="2" value="[class23]" /> 
              Mag 
              &lt;= 
              <img src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/Trida3.png" 
               alt="Třída 3." /> 
            </div> 
 
          <h4>Datum</h4> 
            <div> 
              od 
              <input id="denmin" class="filtr" name="denmin" type="text" 
               size="2" value="[denmin]" onchange="filtruj()" />. 
              <input id="mesicmin" class="filtr" name="mesicmin" type="text" 
               size="2" value="[mesicmin]" onchange="filtruj()" />. 
              <input id="rokmin" class="filtr" name="rokmin" type="text" 
               size="4" value="[rokmin]" onchange="filtruj()" /> 
            </div> 
            <div> 
              do  
              <input id="denmax" class="filtr" name="denmax" type="text" 
               size="2" value="[denmax]" onchange="filtruj()" />. 
              <input id="mesicmax" class="filtr" name="mesicmax" type="text" 
               size="2" value="[mesicmax]" onchange="filtruj()" />. 
              <input id="rokmax" class="filtr" name="rokmax" type="text" 
               size="4" value="[rokmax]" onchange="filtruj()" /> 
            </div> 
          <h4>Hloubka</h4> 
            <div> 
              od <input id="depthmin" class="filtr" name="depthmin" 
                  type="text" size="2" value="[depthmin]" /> km 
              do <input id="depthmax" class="filtr" name="depthmax" 
                  type="text" size="2" value="[depthmax]" /> km 
            </div> 
          <h4>Magnitudo</h4> 
            <div> 
              od <input id="magmin" class="filtr" name="magmin" type="text" 
                  size="2" value="[magmin]" /> 
              do <input id="magmax" class="filtr" name="magmax" type="text" 
                  size="2" value="[magmax]" /> 
            </div> 
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            <div class="rightalign"> 
              <a id="filtruj" href="javascript:settool('refresh');"> 
              Použij filtr</a> 
            </div> 
        </div> <!--filtrjevu--> 
 
        <h3 onclick="zobraz('legenda')">Legenda</h3> 
 
        <div id="legenda" class="skryvany"> 
          <table class="legend">[legend]</table> 
        </div> <!--legenda--> 
 
        <h3 onclick="zobraz('loga')">Partneři projetku</h3> 

 
        <div id="loga" class="skryvany"> 
          <a href="http://www.ig.cas.cz"> 
            <img class="logos" 
             src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/logo_gfu.jpg" height="100" 
             alt="Geofyzikální ústav AV" /> 
          </a> 
          <div class="logos">  
          <a href="http://www.vsb.cz"> 
            <img src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/logo_vsb.jpg" 
             height="100" alt="VŠB-TU Ostrava" /> 
          </a> 
          <a href="http://gis.vsb.cz"> 
             <img src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/logo_gis.jpg" 
              height="100" alt="Institut Geoinformatiky" /> 
          </a> 
          </div> 
          <div id="tiraz">  
             Stránky vznikly v rámci diplomové práce  
             <a href="mailto:Jan.Lemka.st@vsb.cz">Jana Lemky</a> 
             ,VŠB - TU Ostrava, 2007-2008 
          </div>  
        </div> <!--loga--> 
 
      </div> <!--infopanel--> 
 
      <div id="meritko"> 
     1:<select id="scale" name="scale" onchange="zmenmeritko();"> 
         <option value="" id="aktualnimeritko"></option> 
         <option value="500000">500000</option> 
         <option value="250000">250000</option> 
         <option value="100000">100000</option> 
         <option value="50000">50000</option> 
         <option value="25000">25000</option> 
         <option value="10000">10000</option> 
       </select><br />  
           <img src="[scalebar]" alt="Měřítko" /> 
       <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ 
        document.getElementById('aktualnimeritko').innerHTML= 
        (Math.round([scale]/100)*100);  /* ]]> */ 
       </script> 
      </div> <!--meritko--> 
   
      <div id="strankyinfo"> 
      </div> <!--strankyinfo--> 
 
      <div id="nastrojovalista"> 
        <a href="javascript:settool('recentre');"> 
          <img id="tool0" 
           src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/recentre_up.gif" 
           onmouseover="this.src=' 
           /~lem009/earthquakes/htdocs/img/recentre.gif';" 
           onmouseout="settools();" 
           title="Posunout výběrem centroidu v mapě" 
           alt="Posunout výběrem centroidu v mapě" width="25" height="25" /> 
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        </a>  
        <a href="javascript:settool('zoomin');"> 
          <img id="tool1" src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/zoomin_up.gif" 
           onmouseover="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/zoomin.gif'" 
           onmouseout="settools();" title="Přiblížit výběrem oblasti v mapě" 
           alt="Přiblížit výběrem oblasti v mapě" width="25" height="25" /> 
        </a>  
        <a href="javascript:settool('zoomout');"> 
          <img id="tool2" src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/zoomout_up.gif" 
          onmouseover="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/zoomout.gif'" 
          onmouseout="settools();" title="Oddálit výběrem centroidu v mapě" 
           alt="Oddálit výběrem centroidu v mapě" width="25" height="25" /> 
        </a> 
        <a href="javascript:settool('idnetify');"> 
          <img id="tool7" src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/info_up.gif" 
           onmouseover="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/info.gif'" 
           onmouseout="settools();" title="Výběr prvků pro zobrazení jejich 
           atributové tabulky" 
           alt="Výběr prvků pro zobrazení jejich atributové tabulky" 
           width="25" height="25" /> 
        </a>&nbsp;&nbsp; 
        <a href="javascript:settool('zoominforce');"> 
          <img id="tool3" 
           src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/zoomin_force_up.gif" 
           onmouseover="this.src=' 
                            /~lem009/earthquakes/htdocs/img/zoomin_force.gif'" 
           onmouseout="settools();" title="Přiblížit" alt="Přiblížit" 
           width="25" height="25" /> 
        </a> 
        <a href="javascript:settool('zoomoutforce');"> 
          <img id="tool4" 
           src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/zoomout_force_up.gif" 
           onmouseover="this.src=' 
                          /~lem009/earthquakes/htdocs/img/zoomout_force.gif'" 
           onmouseout="settools();" title="Oddálit" alt="Oddálit" 
           width="25" height="25" /> 
        </a> 
        <a href="javascript:settool('fullextend');"> 
          <img id="tool5" 
           src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/fullextend_up.gif" 
           onmouseover="this.src=' 
                              /~lem009/earthquakes/htdocs/img/fullextend.gif'" 
           onmouseout="settools();" title="Plný rozsah mapy" 
           alt="Plný rozsah mapy" width="25" height="25" /> 
        </a> 
        <a href="javascript:settool('refresh');"> 
          <img id="tool6" src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/redraw_up.gif" 
           onmouseover="this.src=' 
                                 /~lem009/earthquakes/htdocs/img/redraw.gif';" 
           onmouseout="this.src=' 
                              /~lem009/earthquakes/htdocs/img/redraw_up.gif';" 
           title="Obnovit mapu" alt="Obnovit mapu" 
           width="25" height="25" /> 
        </a> 
          &nbsp;Zoom faktor: 
          <input id="zoomsize" type="text" 
           name="zoomsize" size="1" value="[zoomsize]" /> 
          &nbsp;  
        <span id="sourasystem"> 
         Zobrazeno v projekci WGS84 UTM33N&nbsp;&nbsp;X:&nbsp; 
          <input class="souradnice" type="text" 
           name="xsouradnice" size="5" />m&nbsp; 
          Y:&nbsp; 
          <input class="souradnice" type="text" 
           name="ysouradnice" size="6" />m 
        </span> 
      </div> <!--nastrojovalista-->       
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      <div  id="zpet"> 
        <a href="http://gisak.vsb.cz/~lem009/earthquakes/htdocs/index.html"> 
          <img src="/~lem009/earthquakes/htdocs/img/exit_up.gif" 
           onmouseover="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/exit.gif'" 
           onmouseout="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/exit_up.gif'" 
        onmousedown="this.src='/~lem009/earthquakes/htdocs/img/exit_down.gif'" 
           title="Zavři mapserver" alt="Zavři mapserver" 
           width="25" height="25" /> 
        </a> 
      </div> <!--zpet--> 
 
      <div id="skryty"> 
          <input type="hidden" name="imgxy" value="[center]" /> 
          <input type="hidden" name="imgext" value="[mapext]" /> 
          <input type="hidden" name="map" value="[map]" /> 
          <input type="hidden" name="mapxy" value="[mapx] [mapy]" /> 
          <input type="hidden" name="zoomdir" value="[zoomdir]" /> 
          <input type="hidden" name="mode" value="[mode]" /> 
          <input type="hidden" name="datemin" value="[datemin]" /> 
          <input type="hidden" name="datemax" value="[datemax]" /> 
          <input type="hidden" name="zaloska" value="[zaloska]" /> 
      </div> <!--skryty-->  
      </form> 
    </div> <!--stranka--> 
        <div id="zoombox" onmouseup="stop_zoombox()"></div> 
  </body> 
</html> 
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Příloha č.10 Obsah souboru symbols.sym 

SYMBOL 
  NAME "circle8" 
  TYPE ELLIPSE 
  FILLED TRUE 
  POINTS 8 8 END 
END 
 
SYMBOL 
  NAME "circle6" 
  TYPE ELLIPSE 
  FILLED TRUE 
  POINTS 6 6 END 
END 
 
SYMBOL 
  NAME "circle5" 
  TYPE ELLIPSE 
  FILLED TRUE 
  POINTS 5 5 END 
END 
 
SYMBOL 
  NAME "circle4" 
  TYPE ELLIPSE 
  FILLED TRUE 
  POINTS 4 4 END 
END 
 
SYMBOL 
  NAME "circle3" 
  TYPE ELLIPSE 
  FILLED TRUE 
  POINTS 3 3 END 
END 
 
SYMBOL  
  NAME "cross"  
  TYPE VECTOR  
  POINTS  
    2 0  
    2 4  
    -99 -99  
    0 2  
    4 2  
  END  
END 
 
SYMBOL 
  NAME "triangle" 
  TYPE VECTOR 
  FILLED TRUE 
  POINTS 
    0 10 
    5 0 
    10 10 
    0 10 
  END 
END 
 
SYMBOL 
  NAME "dashed-line" 
  TYPE ELLIPSE 
  POINTS 
    1 1 
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  END 
  STYLE 
    10 5 10 5 
  END 
END 
 
SYMBOL 
  NAME "dot-and-dashed-line" 
  TYPE ELLIPSE 
  POINTS 
    2 2 
  END 
  STYLE 
    10 5 1 5 
  END 
END 
 
SYMBOL 
  NAME "railway" 
  TYPE ELLIPSE 
  POINTS 
    1 1 
  END 
  STYLE 
    5 5 5 5 
  END 
END 
 
SYMBOL  
  NAME "scarf" 
  TYPE VECTOR 
  POINTS  
    0 0  
    1 1 
  END  
END 
 
SYMBOL 
  NAME "point" 
  TYPE ELLIPSE 
  POINTS 
    1 1 
  END 
  FILLED TRUE 
END 
 
SYMBOL 
  NAME "rectangle-train" 
  TYPE VECTOR 
  POINTS 
    0 0 
    0 1 
    1 1 
    1 0 
    0 0 
  END 
  FILLED TRUE 
  STYLE 
    6 10 6 10 
  END 
END 
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