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Anotace: 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití mapových API v cestovním 

ruchu na příkladě informačního systému církevních památek města Brna. Práce zahrnuje 

popis současného stavu webových portálů zaměřených na poskytování informací 

v cestovním ruchu a informací o církevních památkách. Charakterizuje cestovní ruch a 

popisuje sakrální památky na území města Brna. Hodnotí možnosti dostupných mapových 

API a jejich vhodnost pro vývoj aplikace v dané oblasti. Hlavní částí práce je návrh a popis 

tvorby IS založeného na využití Google Maps API včetně výsledné aplikace. Součástí 

práce jsou ukázky zdrojového kódu a na přiloženém CD i vytvořená aplikace. 

Klí čová slova: API Google Maps, AJAX, JavaSript, cestovní ruch, církevní památka 

  



Anotation: 

The topic of the thesis is the problematic use of Google maps API in tourism. It 

uses an example of the city information system of ecclesiastical historic monuments in 

Brno. The work includes description of the current state of webs, which provide 

information for tourists and information about the monuments. It defines tourism in Brno 

and describes the ecclesiastical historic monuments in the city. It evaluates the posibilities 

of available API maps and their suitability for the application development in the given 

field. The main part of the work is a proposal of information system based on use of 

Google Maps API including the final application. The work also includes examples of 

source code and the created application can be found on CD which is attached. 

Key Words: API Google Maps, AJAX, JavaSript, tourism, ecclesiastical historic 

monuments 
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1 Seznam použitých zkratek 

České zkratky: 

BKC  Brněnské kulturní centrum 

ČSÚ   Český statistický úřad 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

ESF MU  Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity  

FEL ČVUT  Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze 

GIS   Geoinformační systémy 

IPRM   Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programovací  
období 2007-2013 

ISÚ   Informační systém o území 

IKC  Informační a kulturní centrum 

NIPOS  Národní informační a poradenské středisko pro kulturu  

NKP   Národní kulturní památka 

PřF MU  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 

TIC   Turistické informační centrum 

Cizojazyčné zkratky 

AJAX   Asynchronous JavaScript and XML 

API   Application Programming Interface 

CSS   Cascading Style Sheets 

HTML  HyperText Markup Language 

JSON   JavaScript Object Notation 

PHP   PHP: Hypertext Preprocesor 

UML   Unified Modeling Language 

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

XML  Extensible Markup Language 
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2 Úvod 

Cestovní ruch představuje i navzdory finanční krizi posledních let (1), velmi 

významné odvětví hospodářství, jak na úrovni státu, tak regionů a měst. Cestovní ruch 

mimo jiné pozitivně ovlivňuje socioekonomický rozvoj, umožňuje vznik nových 

pracovních míst, má vliv na příjmy místních rozpočtů a podporuje investiční aktivitu. Na 

druhou stranu může cestovní ruch přinášet i řadu problémů v oblasti ochrany životního 

prostředí a kulturních památek. 

Důležitým marketingovým nástrojem pro podporu a udržitelný rozvoj cestovního 

ruchu se stal internet. Umožňuje účastníkům cestovního ruchu prostřednictvím webové 

prezentace poskytovat aktuální a věrohodné informace o dané destinaci a službách  

(e-turismus) bez závislosti na čase a místě.  

Počet uživatelů internetu v současnosti překročil 1,7 miliardy (2) a stal se běžnou 

součástí života společnosti. Během několika málo let prodělal internet bouřlivý vývoj od 

statických HTML stránek k novým komplexním, dynamickým a interaktivním on-line 

aplikacím umožňujícím sdílení a společnou tvorbu obsahu (Web 2.0). Jednou z oblastí, 

ve které se tento vývoj odrazil, jsou i mapové aplikace. Ty nyní již nemusí představovat 

pouhý statický „obrázek“, ale pomocí svých API (Application Programming Interface) 

umožňují uživateli tvorbu vlastních mapových aplikací. 

Podle Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Brna pro programovací 

období 2007-2013 (dále IPRM) (3) má v Brně značný potenciál městská turistika a 

kulturně-historické památky především v oblasti historického centra. Tento potenciál však 

není v současnosti plně a efektivně využíván. Mezi významné kulturně- historické památky 

patří sakrální stavby, které lze již od nepaměti definovat jako působivá díla, ovlivňovaná 

náboženskými představami jednotlivých národů v době budování.  
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2.1 Cíle práce 

Hlavním cílem mé diplomové práce je návrh a realizace informačního systému (IS) 

církevních památek města Brna na bázi www portálu pomocí databázového systému 

MySQL a jazyka PHP a s využitím Google Maps API.  

Hlavní zaměření práce: 

• Návrh a realizace IS a naznačení možností jeho rozšíření  

• Podpora cestovního ruchu 

• Zhodnocení využití mapových API pro tvorbu GIS k prezentaci informací 

o objektech zájmu v cestovním ruchu 

Dílčí cíle:  

• Aktuální stav a porovnání mapových API a jejich využití k prezentaci informací 

o objektech zájmu v cestovním ruchu 

• Zhodnocení webových portálů zaměřených na cestovní ruch a církevní památky  

• Charakteristika cestovního ruchu v zájmové oblasti města Brna ve vztahu 

k církevním památkám 

• Možnosti kartografického vyjádření objektů zájmu v mapě. 

• Návrh IS, struktury dat a jejich správy, funkčnosti IS, praktická aplikace 

Očekávané výsledky a přínos: 

Zvýšení informovanosti účastníků cestovního ruchu o kulturně historických 

památkách města Brna s důrazem na církevní památky. Praktické využití mapového API 

pro tvorbu webové aplikace umožňující uživateli zobrazit požadovaná dat na základě 

atributového výběru. Kromě turistů mohou dalšími uživateli být věřící, památkáři, 

pracovníci v cestovním ruchu případně zájemci o sakrální architekturu. 

  



 

2.2 Vymezení a charakteristika

Zájmová oblast navrhovaného IS církevních památek je vymezena územím 

statutárního města Brno. Brno

cestovního ruchu spadá 

okolí. 

Obr. 1:

Brno je rozlohou (

největší město České republiky a nejv

Svitavy a Svratky na rozhraní Bob

úvalu. Leží v nadmořské výšce 190

roční srážky 505 mm. Na sever od m

                                        

1 převzato a upraveno

Vymezení a charakteristika  zájmového území 

Zájmová oblast navrhovaného IS církevních památek je vymezena územím 

sta Brno. Brno je rozděleno na 29 městských částí 

cestovního ruchu spadá do turistického regionu Jižní Morava a turistické oblasti Brno a 

: Městské části statutárního města Brna v r. 2010

je rozlohou (230,19 km2) i počtem obyvatel (370 592 k

eské republiky a největší město Moravy. Rozkládá se

Svitavy a Svratky na rozhraní Bobravské a Drahanské vrchoviny 

řské výšce 190 až 479 m. Průměrná roční teplota dosahuje 9,4

Na sever od města se nachází CHKO Moravský kras

                                                 

evzato a upraveno: (59) 
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Zájmová oblast navrhovaného IS církevních památek je vymezena územím 

částí (Obr. 1) a z hlediska 

Jižní Morava a turistické oblasti Brno a 

 

sta Brna v r. 20101 

592 k 31. 12. 2009) druhé 

. Rozkládá se při soutoku řek 

 a Dyjsko-svrateckého 

ní teplota dosahuje 9,4 °C, 

sta se nachází CHKO Moravský kras.  
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Brno je významným administrativním střediskem, centrem soudní moci, sídlem 

orgánů s celostátní kontrolní působností a dalších důležitých institucí. Je rovněž 

univerzitním městem s 27 fakultami dvanácti univerzit a vysokých škol. Ve městě najdeme 

kromě řady historických památek (NKP hrad a pevnost Špilberk, NKP katedrála sv. Petra a 

Pavla, NKP kostel sv. Jakuba, Kapucínská hrobka atd.) i mnoho staveb moderní 

architektury. V roce 2001 byla na seznam památek UNESCO zapsána funkcionalistická 

vila Tugenhat. Ročně se v areálu brněnského výstaviště uskuteční více než 50 výstav, 

veletrhů a kongresů. Známé jsou i kulturní akce, festivaly (např. Brno – město uprostřed 

Evropy s přehlídkou ohňostrojů Ignis Brunensis) a sportovní akce (Grand Prix silničních 

motocyklů). V blízkosti Brněnské přehrady se v Brně-Bystrci na ploše 65ha rozkládá 

zoologická zahrada. Město leží na křižovatce evropských dopravních tras – silničních i 

železničních, v Brně-Tuřanech se nachází mezinárodní letiště (v roce 2009 odbavilo 

440 850 cestujících). V Brně je zákonem zřízeno studio Českého rozhlasu a České televize. 

Ve městě sídlí biskupství brněnské diecéze (založeno 15. 2. 1777).  

2.3 Sakrální architektura 

Sakrální (lat. sacer = svatý). architektura je vázaná k duchovní funkci a vyjadřuje 

náboženské představy. V dnešní době často plní také funkci reprezentační a naučnou. Jde 

zejména o chrámy, kláštery, poutní místa a tzv. drobnou církevní architekturu jako jsou 

kaple, kříže, křížové cesty a Boží muka. Církevní architektura často představuje dominanty 

krajiny případně obce a může sloužit i jako dobrý orientační bod. 

Typologie sakrálních staveb: 

Kostel – Bohoslužebná křesťanská stavba, většinou orientovaná od západu (vchod) 

směrem k východu (oltář). Může být proveden v různých velikostech a stavebních slozích.  

• Farní (děkanský, biskupský) – hlavní kostel farnosti (děkanátu, diecéze);  

• Filiální  – patří jako vedlejší kostel ke kostelu farnímu. Najdeme je 

v místech, kde si to vyžádala potřeba dalšího chrámu, a nebylo nutné 

zřizovat další farnost. 

Katedrála – sídelní kostel biskupa, jediný v diecézi (nazývaný také dóm). Původně typ 

gotického chrámu. 



13 

 

Bazilika – Církevní pojem pro kostel, kterému jsou udělena papežem určitá privilegia – 

rozlišují se bazilika maior (pouze čtyři papežské baziliky v Římě) a bazilika minor.  

Poutní kostely – většinou je najdeme mimo sídelní útvary, bývá u nich prvek zvláštní úcty 

či zasvěcení. 

Hřbitovní kostely – vznikají většinou mimo území sídla v návaznosti na umístění 

hřbitovů. 

Klášterní kostely – jsou chrámy komunit řádů a kongregací s možností účasti věřících při 

liturgii. 

Kolegiátní kostel – kostel, jenž je zároveň sídlem kolegiátní kapituly. 

Špitální kostel – kostel, který náleží k určitému špitálu či nemocnici. 

Rektorátní kostel – kostel, který nenáleží pod správu žádné farnosti nebo kapituly, ani 

nepřísluší k žádnému řeholnímu domu. 

Kaple – Menší bohoslužebný prostor může být samostatná nebo začleněná uvnitř kostela. 

Podle účelu rozlišujeme kaple křestní, pohřební aj. 

Klášter – Komplex budov patřící mužskému nebo ženskému řeholního řádu. V centru 

kláštera obvykle najdeme klášterní kostel a přiléhající klášterní budovy (konvent). 

Ve městě Brně působí podle rejstříku (4) ministerstva kultury 99 právnických osob 

registrovaných nebo evidovaných podle zákona č.3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech. Tyto církve využívají pro bohoslužby a ke shromáždění věřících různé 

objekty, případně využívají některých prostor i společně (například Starokatolická církev a 

Českobratrská církev evangelická kostel J. A. Komenského). 

Na zájmovém území města Brna se nalézá 41 křesťanských kostelů. Dále 

modlitebny různých křesťanských církví, jedna synagoga a jedna mešita.2 

                                                 

2 postavena v r. 1998 jako první mešita v ČR 
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Nejvíce kostelů (celkem 13) najdeme v historickém jádru uvnitř městské 

památkové rezervace (5) v městské části Brno-Střed. V ostatních městských částech se 

většinou nachází pouze po jednom nebo dvou kostelech. Mezi národní kulturní památky 

(NKP) jsou zařazeny dvě: NKP Petrov s katedrálou sv. Petra a Pavla, NKP kostel 

sv. Jakuba. 

Brněnské kostely byly během své několikasetleté existence mnohokrát poničeny, 

opravovány a přestavěny. Některé z nich byly zničeny nebo zbourány jako kostel 

sv. Martina, kostel sv. Oldřicha a Prokopa, kostel Všech svatých a kostel sv. Mikuláše, 

jehož půdorys je v současnosti vyznačen na dlažbě náměstí Svobody mosaznou linkou. 

Nejstarším kostelem, který stále slouží svému původnímu účelu, je kostel sv. Jiljí v Brně- 

Komárově z konce 12. století. Nejvíce kostelů je postaveno v barokním slohu nebo 

barokně přestavěno. Mezi významné architekty a stavitele tohoto období patří Mořic 

Grimm a jeho syn František Antonín Grimm, Ondřej Erna a jeho syn Jan Křtitel Erna. 

V Brně najdeme i kostely postavené v první polovině 20. století (secesní kostely a kostely 

se secesními prvky: Neposkvrněného Početí Panny Marie, Sv. Klimenta Hofbauera, 

Nejsvětějšího srdce Páně, funkcionalistické kostely: kostel Československé církve 

Husitské na Botanické ulici, kostel sv. Augustina) nebo v devadesátých letech 20. století 

(Salesiánský kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů) 

Drobná sakrální architektura je na území města Brna zastoupena 37 kapličkami, 37 

Božími mukami, 65 sochami se sakrální tématikou a 213 kříži (6). 

Bohužel mnoho kostelů a drobných sakrálních staveb v ČR je ohroženo špatným 

fyzickým stavem nebo nevhodným využíváním poté, co již neslouží svému účelu (i23). 

V Brně mezi ně patří raně barokní kostel sv. Josefa v prostřední části Josefské ulice, který 

je pro havarijní stav veřejnosti uzavřen. Uvažuje se, ale o jeho obnově pro potřeby 

řeckokatolické církve. 
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2.4 Cestovní ruch  

Potenciál 

Město Brno má díky své poloze, kulturním a historickým památkám, tradici 

veletržní a obchodní turistiky a zázemí turisticky atraktivního regionu jižní Moravy 

výborné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Silné a slabé stránky jsou shrnuty 

v Tab. 1: SW analýza-Cestovní ruch a kultura 

. 

Cestovní ruch a kultura 

Silné stránky Slabé stránky 

Historické centrum města 

• město disponuje kompaktním historickým 
centrem s celou řadou památek (Špilberk, 
Chrám sv. Petra a Pavla) 

Nedostatečná nabídka produktů pro cestovní 
ruch 

• město zatím nedokázalo plně využít kulturně 
historický ani rekreační potenciál pro 
rozvoj cestovního ruchu (centrum města, 
Brněnská přehrada) 

Atraktivní oblasti pro rozvoj rekrea čního 
cestovního ruchu 

• atraktivní okolí města je ideálním 
prostředím pro rozvoj rekreace 

• Brněnská přehrada 

 

Špatný stav památek a kulturních zařízení 

• řada památek a kulturního dědictví je ve 
špatném technickém stavu a veřejnosti 
nepřístupné 

• kulturní infrastruktura je mnohdy 
zanedbaná a její provoz v ohrožení  

 

Rozsáhlá nabídka kulturních zařízení a 
aktivit 

• Brno disponuje velkým počtem divadel, 
jejichž význam daleko přesahuje hranice 
města 

• ve městě se konají akce mezinárodního 
významu 

Nedostatečně využitý potenciál pro rozvoj 
specifických forem cestovního ruchu 

• málo rozvinutá kongresová turistika 

• málo rozvinutá incentivní turistika 

 

Tab. 1: SW analýza-Cestovní ruch a kultura3 

  

                                                 

3 převzato z (3) s. 32 
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Infrastruktura 

„V 89 ubytovacích zařízeních v Brně-městě bylo ke konci roku 2008 celkem 9 243 

lůžek. Přestože se lůžková kapacita v Brně-městě při srovnání let 2000 a 2008 snížila o 

téměř 5 tis. lůžek, zůstal zde jejich počet mezi okresy kraje nejvyšší (téměř 30 % lůžkové 

kapacity kraje)“ (7) 

 
Hromadná 
ubytovací 
zařízení 

Pokoje Lůžka 

Místa 
pro stany 

a 
karavany 

Index 2000/2008 

Hromadná 
ubytovací 
zařízení 

Pokoje Lůžka 

Česká 
republika 

7 705 180 162 466 832 53 118 103,2 106,2 106,7 

Jihomoravský 
kraj 

518 12 831 32 212 5 267 107,5 92,6 91,8 

Brno-město 89 4 451 9 243 235 103,5 68,3 65,8 

Tab. 2: Srovnání kapacity hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacího 
zařízení v roce 2008. Zdroj: ČSÚ (7) 

Turistická návštěvnost 

Podle (8) je podíl rezidentů na celkovém počtu návštěvníků přibližně 80% a podíl 

zahraničních návštěvníků 10%-15%. Srovnáme-li tyto údaje s daty ČSÚ, je tento poměr 

významně posunut ve prospěch zahraničních návštěvníků (viz.  Tab. 3) 

„Vyšší zastoupení zahraničních návštěvníků registrovaných ve statistikách ČSÚ 

můžeme připsat významu Brna jako regionální kulturní a obchodní metropole, která 

generuje příležitosti pro příjezdový cestovní ruch orientovaný na kongresovou a veletržní 

turistiku“ (8 stránky 6-7) 

Rok Rezidenti Nerezidenti Celkem 

2005 216 350 50,6% 211 102 49,4% 427 452 

2006 212 299 46,9% 240 244 53,1% 452 543 

2007 231 759 47,7% 253 716 52,3% 485 475 

2008 227 719 47,1% 256 078 52,9% 483 797 

Tab. 3: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních města Brna v letech 2005-2008  
Zdroj: ČSÚ (7) 
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Z celkového počtu 256  078 zahraničních návštěvníků v roce 2008 jich podle údajů 

ČSÚ nejvíce pocházelo ze sousedních států (Německo, Slovensko, Polsko a Rakousko) 

s celkovým podílem asi 34,5%  a dalších evropských zemí. Zajímavý je poměrně vysoký 

počet turistů pocházejících z Jižní Koreje. Domácí návštěvníci jsou nejčastěji z Prahy a 

velkých měst (Ostrava, Pardubice, Liberec, Olomouc, Plzeň, Hradec Králové) a okolních 

okresů. 

Země Počet hostů  

Německo 32 548 12,71% 

Slovensko 23 155 9,04% 

Polsko 19 919 7,78% 

Rusko 18 729 7,31% 

Litva  16 657 6,50% 

Itálie  14 474 5,65% 

Velká Británie 13 481 5,26% 

Jižní Korea 12 800 5,00% 

Rakousko 12 654 4,94% 

Ostatní 91 661 35,79% 

Celkem 256 078   

Tab.  4: Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v Brně v roce 2008 
Zdroj: ČSÚ (7) 

Nejvíce navštěvovanými církevními památkami na území města Brna je podle 

údajů NIPOS (9) katedrála sv. Petra a Pavla, kterou v roce 2007 navštívilo 13 262 turistů a 

Klášter kapucínů s návštěvností 39 573 turistů. 

Organizace a řízení cestovního ruchu 

Na celostátní úrovni se propagací a podporou příjezdového a domácího cestovního 

ruchu zabývá Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism (10). V roce 2005 byla jako 

zájmové sdružení právnických osob (Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a Svaz 

obchodu a cestovního ruchu České republiky) založena Centrála cestovního ruchu - Jižní 

Morava (11). Jejím posláním je koordinace rozvoje cestovního ruchu na jižní Moravě se 

zaměřením na maximální využití turistického potenciálu území v souladu s principy  
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udržitelného rozvoje. Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava je provozovatelem 

turistického informačního portálu jizni-morava.cz (12) Základním prvkem organizační 

struktury cestovního ruchu jsou Turistická informační centra (TIC). V Brně se nachází 

celkem tři městská TIC (13), která jsou součástí Brněnského kulturního centra (14) a jedno 

regionální TIC - Jižní Morava. 
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3 Použité metody, zdroje a technologie 

Při zpracovávání části o současném stavu problematiky, zhodnocení současných 

webových portálů zaměřených na cestovní ruch a poskytovatelů mapových API byly 

uplatněny metody sběru informací, studium literatury a odborné konzultace. Vzhledem 

ke studované problematice je většina informací přístupná především v elektronické 

podobě. 

Problematikou informačních systémů o území a jejich využití v oblasti cestovního ruchu se 

zabývá disertační práce Informační systém o území pro účely regionálního rozvoje a 

cestovního ruchu (15) 

Metody pro návrh a tvorbu informačního systému pomocí notace UML byly 

zohledněny především při analýze a návrhu informačního systému a dále pak při návrhu 

struktury, navigace a funkčnosti webové aplikace. Metody geoinformačních technologií 

byly zohledněny při návrhu datového modelu, vizualizaci geodat a využití základních 

prostorových analýz v cestovním ruchu. 

Jako základní prameny pro studium a vývoj vlastní mapové aplikace byla využita 

dokumentace a příklady z Google Maps API (16), jQuery (17) a PHP (18) a dále Google 

Maps API Tutorial (19)a jQuery and Google Maps #2: AJAX Storing and Retrieving 

Points (20). Dalšími zdroji byla kniha Beginning Google Maps Applications with PHP and 

Ajax: From Novice to Professional (21), diplomová práce Možnosti API mapových služeb 

na www pro návrh GIS (22) a bakalářské práce Využití webových mapových API v databázi 

dodavatelů (23) a Evidence geografických tras uživatele (24). Pro hodnocení současných 

mapových portálů a návrhu vlastního uživatelského rozhraní aplikace byla použita 

bakalářská práce Analýza, hodnocení a klasifikace turistických map na internetu a 

v Google Maps (25) a API k českým turistickým mapám (26). Zásadám kartografického 

zpracování a návrh znakového klíče pro mapy sakrálních objektů se ve své diplomová 

práce Návrh koncepce a legendy pro mapy sakrálních objektů (27). 

Pro získávání informací o cestovním ruchu byly jako výchozí zdroje využity: 

Marketingová studie CR města Brna (28), , Program rozvoje cestovního ruchu 

Jihomoravského kraje pro roky 2007-2013 (29), Analýza vývoje návštěvnosti Jižní Moravy 

v letech 2001 až 2009 (8) a webové stránky Českého statistického úřadu (7) a (30). 
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provoz aplikace na freehostingu www.brnenskekostely.ic.cz. Pro administraci databáze 

MySQL přes webové rozhraní byl použit program phpMyAdmin verze 3.2.0.1, což je 

webová aplikace napsaná v PHP Jedná se o svobodný software pod licencí GNU/GPL. 

Vlastní kód aplikace byl psán v editoru PSPad verze 4.5.3 (2298), UML diagramy 

v programu ArgoUML v0.30. Design aplikace byl vytvořen grafickými editory Gimp a 

Inkscape. Pro sledování a ladění aplikace internetový prohlížeč Mozilla Firefox ve verzi 

3.6.3. a jeho doplněk Firebug verze 1.5.3. 
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4 Současný stav řešené problematiky 

Na internetu se v dnešní době nachází velké množství www portálů zaměřených na 

poskytování informací v cestovním ruchu. V postatě se jedná o webové informační 

systémy o území (ISÚ), které můžeme podle Kudrnovského (15) klasifikovat na spíše 

databázové nebo spíše mapové a dále například podle územního rozsahu (celá republika, 

kraj, oblast, mikroregion, město), použitého mapového API resp. podle síly používaných 

nástrojů nebo způsobu lokalizace objektů zájmu.  

Vzhledem k rozsahu dané problematiky se zde věnuji jen těm portálům, které jsou 

provozovány v rámci samosprávné a státní organizace řízení cestovního ruchu. Případně 

z mého pohledu zajímavým portálům a aplikacím zabývající se danou problematikou. 

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism provozuje na internetových 

stránkách Kudyznudy.cz (37) elektronický katalog turistických nabídek a akcí z celé České 

republiky, zaměřený převážně na podporu domácího cestovního ruchu. Vyhledávání a 

výběr akcí a aktivit lze provádět také pomocí mapové aplikace založené na Google Maps 

API. 

 

Obr. 2: Ukázka mapové aplikace portálu Kudyznudy.cz (37) 

Turistickému regionu Jižní Morava se věnuje Portál cestovního ruchu- Jižní 

Morava (12) provozovaný Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava. Tento portál 

nepodporuje detailnější lokalizaci objektů zájmu ani pořádaných. Mapovým výstupem je 
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rozdělení turistického regionu Jižní Morava na jednotlivé turistické oblasti a při lokalizaci 

TIC je využito API Google maps  

 

Obr. 3: Ukázka klikací mapy portálu Jižní Morava (12) 

Na stránkách Jihomoravského kraje nalezneme v sekci Mapy, mapové servery, GIS 

Portál památek Jihomoravského kraje (38). Tato aplikace zobrazuje nemovité kulturní 

památky, národní kulturní památky, památkové rezervace a zóny, ochranná pásma a 

památky UNESCO. Území města Brna není zpracováno. Aplikace je navíc značně 

nepřehledná co do zobrazení názvů ulic, u některých názvů nefunguje česká diakritika. 

 

Obr. 4: Portál památek Jihomoravského kraje (38) 
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TIC města Brna (13) využívá pouze klikací mapu (image map) umožňující zvětšení 

příslušné oblasti. 

 

Obr. 5: Ukázka klikací mapy TIC města Brna 

Na oficiálních stránkách města Brna je dostupný on-line plán města (39) a 

ke stažení jsou dostupné informační materiály pro turisty ve formátu PDF (Nalezneme zde 

např.: průvodce městem, plán města, plán turistických tras, tematickou mapu moderní 

architektury apod.) Město Brno provozuje svůj GIS (40), který se ale problematice 

cestovního ruchu nevěnuje. Na již neaktuálních stránkách města (41) je k dispozici seznam 

a mapa církevních památek.  

Stránky Brněnského biskupství a Brněnské arcidiecéze (33) umožňují ve formě 

klikací mapy zobrazit jednotlivé farnosti zařazené do příslušných děkanátů, ale bez 

mapového podkladu. Dále je zde možné nalézt informace o bohoslužbách a rejstřík 

patrocinií – zasvěcení kostelů a kaplí. 
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Obr. 6: Ukázka klikací mapy - Děkanství Brněnské (33) 

Informační kontaktní centrum Petrov (42) poskytuje plán areálu Petrova, plán 

městské části Brno-Střed, mapu města Brna a brněnské diecéze se zobrazením kostelů. Při 

klepnutí na vybraný objekt zájmu v mapě, se spustí JavaScript, který zobrazí informační 

okno s krátkým textem a fotografií. 

 

Obr. 7: Ukázka mapy města Brna IKC Petrov (42)  
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Zajímavou mapovou aplikací v umožňující zobrazit různé atraktivity cestovního 

ruchu, turistické a jiné trasy, případně pořádané akce, jak v  Google Maps API tak i v API 

Amapy je provozován na portále Tourmapy.cz (43), který je propojen s turistickým 

portálem CZeCot.cz (44). 

Církevní památky: 

Webové stránky kostely.tnet.cz (45) podávají informace o sakrálních stavbách, 

které jsou ve špatném stavebně-technickém stavu nebo byly zničeny. Stránky Kostely a 

kaple – Kostely u nás.cz (46) se věnují fotografiím kostelů a kaplí v České Republice. A 

obsahují databázi 4003 galerií kostelů a kaplí, které jsou lokalizovány s využitím API 

Google Maps. Podobně fungují i stránky kostelycz.cz (47) podávající informace o 1915 

kostelech ve formě krátkého textu a fotografií. Kostely je možné vyhledávat v seznamu 

podle obcí nebo podle zasvěcení, případně v klikací mapě podle okresů. Přehled kostelů 

převážně v historickém centru Brna nabízí www stránky mojebrno.wz.cz (48) využívají 

Mapy API vyhledávače Seznam.cz U některých kostelů je k dispozici video. Seznam 

brněnských kostelů je také uveden na otevřené encyklopedii Wikipedia (32). Historickou i 

současnou drobnou církevní architektura na území města Brna využívající API AMapi 

mapují stránky Historická a současná drobná církevní architektura na území města 

Brna (6). 

 

Obr. 8:Ukázka mapy s objekty zájmu na stránkách Historická i současná drobná 

sakrální architektura na území města Brna (6) 
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Z pohledu sakrálních památek důležité celostátní akci „Noc kostelů“ se věnuje 

stránka Noc kostelů (49). Ke stažení je zde mapka kostelů v Brně s doplňujícími 

informacemi o nich. 

Virtuální prohlídky 

Na oficiálních stránkách města Brna (50) je možno uskutečnit virtuální procházku 

Brnem. Google Street View zatím (duben 2010) pokrývá pouze jižní část území Brna. 

Alternativu lze najít na serveru Norc – see.look.explore (51). K orientaci je ve všech 

případech využito API Google Maps. Virtuální prohlídky některých brněnských kostelů 

jsou dostupné na Virtuální prohlídky České republiky – Czech360.com (52). 

Šikmé snímkování 

Pro potřeby památkové péče jsou v současnosti pořizovány šikmé snímky 

městských památkových rezervací a zón Jihomoravského kraje.  Na rozdíl od klasických 

svislých snímků, na kterých jsou objekty zobrazeny především půdorysně, poskytují šikmé 

snímky informaci pořízenou z bočního pohledu. Pro zobrazení těchto snímků se využívá 

aplikace Pixoview (53). 
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5 Návrh a analýza informa čního systému  

5.1 Specifikace zadání, rámcový návrh řešení 

Základní požadavky: IS bude sloužit pro rozvoj cestovního ruchu, bude zohledněno 

tematické specifikum, bude zaměřen na poskytování informací o církevních památkách, 

vizualizace se bude řídit kartografickými zásadami. 

Požadavky na podání informací 

Požadované informace budou zobrazovány ve formě lokalizovaného bodového 

(rep. liniového) znaku v mapě a budou doplněny o textové a obrazové informace. 

Potencionální uživatelé: veřejnost, úředník, zaměstnanec cestovního ruchu 

Tento IS bude primárně zaměřen na turisty a podporu cestovního ruchu.  Dalšími 

uživateli mohou být věřící a zájemci o sakrální architekturu. Turisté web využijí k získání 

základních prostorových, textových i obrazových informací o jednotlivých kostelech 

nacházejících se na území města Brna. Informace mohou vyhledávat jak pomocí 

formulářů, tak i přímo v mapě. Mají také na výběr některé z předem navržených 

turistických tras. 

Tab. 5: Stanovení základních funkčních požadavků na informační systém 

ID Požadavek Typ Priorita 

1 poskytovat informace (textové, obrazové) o objektech zájmu  funkční 1 

2 vyhledat objekty zájmu v databázi funkční 1 

3 vybrat některé z předem definovaných turistických tras funkční 1 

4 zobrazit daný objekt zájmu resp. turistickou trasu v mapě funkční 1 

5 umožňovat správu dat funkční 1 

6 spravovat Informační systém funkční 1 



 

Obr. 9: Diagram případ

5.2 Architektura systému

Informační systém církevních památek m

technologie s využitím webových aplikací

 

řípadů užití Informačního systému církevních památek m

Architektura systému  

ní systém církevních památek města Brna je navržen

využitím webových aplikací. Základní architektura systému je t

Obr. 10: Diagram nasazení 
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ního systému církevních památek města Brna 

sta Brna je navržen klient-server 

. Základní architektura systému je třívrstvá. 



 

Aplika ční logika 

• Interní služby (back

Pro ukládání dat o objektech zájmu, trasách a bohoslužbách bylo využito voln

dostupné technologie 

komplikované SQL dotazy typu SELECT. Pro ú

souřadnice objektů zájmu, v

databáze. Fotografie objekt

Jako webový aplika

provoz aplikace pak byl zvolen freewebhostingový server 

• Koncové aplikace (front

Koncovou aplikací jsou r

Firefox, Google Chrome, Opera 

doplňující informace. 

• Externí služby –

Mash up je webová stránka

funkce ze dvou případně

často jsou využívána API r

a AJAX Libraries API obsahujíc

Obr. 11

Interní služby (back-end) databáze, aplikační (webový) server

ní dat o objektech zájmu, trasách a bohoslužbách bylo využito voln

dostupné technologie MySQL. Pro výběr dat z databáze jsou používány r

dotazy typu SELECT. Pro účely aplikace se ukládají pouze zem

 zájmu, v takovémto případě není nutné používat speciální GIS rozší

objektů zájmu jsou uloženy v souborovém systému.

Jako webový aplikační server byl pro lokální testování vybrán server Apache. Pro 

provoz aplikace pak byl zvolen freewebhostingový server www.ic.cz

oncové aplikace (front-end): webový prohlížeč  

Koncovou aplikací jsou různé webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Opera apod.) umožňující zobrazit požadovaná prostorová data a 

– „ mash up“ služby 

Mash up je webová stránka nebo aplikace, která používá nebo kombinuje data nebo 

ípadně více externích zdrojů tak, aby vytvořila novou službu. Velmi 

asto jsou využívána API různých poskytovatelů. V našem případě je to Google Maps API 

obsahující framework jQuery. 

11: ERA diagram databáze IS Církevní památky m
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5.3 Výběr mapového API 

První verze Google Maps byla zveřejněna 8. 2. 2005 (54) Již v prvním roce Google 

jako první představil aplikační rozhraní, které umožňovalo použití map i na jiných 

webových stránkách. Následně došlo k masivnímu rozšíření této aplikace a reakci 

konkurence. V současnosti najdeme na internetu velké množství mapových serverů (např. 

Mapy iDNES.cz, Mapy.cz společnosti Seznam.cz, Amapy.cz společnosti Centrum 

Holdings, Yahoo Maps, Ask.com Maps & Directions, Multimap, NAVTEQ Map24, Bing 

Maps, OpenStreetMap , Mappy aj.)  

Pro výběr vhodného mapového API k vytvoření vlastní webové aplikace, 

umožňující využívat podkladová data pro vizualizaci vlastních prostorově orientovaných 

informací obsahující určitou atributovou složku lze stanovit následující kritéria (upraveno 

dle (24) a (23)): 

• Licenční podmínky – definují podmínky a omezení aplikace pro komerční a 

nekomerční použití  

• Možnosti a funkce API, význačné vlastnosti – funkcionalita, geocoding 

(transformace adresy na zeměpisné souřadnice) a reverzní geocoding (nalezení 

nejbližšího místa uloženého v databázi vzhledem k zadaným zeměpisným 

souřadnicím) 

• Kvalita mapových podkladů s důrazem na turistické mapy 

• Dokumentace 

• Zázemí poskytovatele a budoucnost API 

Pro účely vyvíjené aplikace přichází v úvahu hlavně tři poskytovatelé a to Google 

Maps, Mapy.cz a AMapy.cz. Ostatní poskytovatelé buď vůbec žádné API nenabízí, nebo 

jen s omezenou funkčností, případně je kvalita referenčních dat pro Českou republiku na 

nízké úrovni.  

Google Maps 

• Licenční podmínky: 

� není stanoven denní limit zobrazení, je stanoven limit pro geocoding  
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� logo Google Maps je součástí mapového podkladu a nesmí se odstranit nebo 

překrýt 

� vlastní mapová aplikace musí být uživatelům volně přístupná, nelze použít pro 

intranet 

� nelze využít pro sledování osob, vozidel apod. 

• Možnosti a funkce API: velké množství funkcí, podpora geocodingu a reverzního 

geocodingu, používá WGS-84, umožňuje transformace z národního souřadného 

systému 

• Mapové podklady: klasický, satelitní, terénní, podklady pro ČR získávány od 

firmy GEODIS Brno, v některých případech menší přesnost lokalizace objektů 

zájmu v mapě 

• Dokumentace: obsáhlá a popisná, horší orientace, velké množství příkladů 

• Budoucnost API: stabilní celosvětový poskytovatel služeb 

Mapy.cz  

• Licenční podmínky: 

� registrace klíče nikoli na celou doménu, ale přímo na unikátní URI, kde se 

bude mapa nacházet  

� omezení na 1000 zobrazení denně 

� pouze nekomerční provoz 

• Možnosti a funkce API: v současnosti omezené rozhraní s malým počtem funkcí, 

nepodporuje geocoding, umožňuje transformaci mezi souřadnicovými systémy  

S-JTSK, UTM a WGS-84, omezené mapové podklady oproti službě Mapy.cz, 

• Mapové podklady: základní mapa, turistická mapa (data poskytuje SHOCart), 

fotomapa. Mapové podklady jsou kombinací podkladů od PLANstudio a GEODIS 

Brno) 

• Dokumentace: obsáhlá, jednoduché i pokročilé ukázky, vztahuje se pouze k API 

verze 2. 

• Budoucnost API – vyvíjí se čtvrtá verze (55), obsahující nové funkce a podporu 

nových prohlížečů  
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AMapy 

• Licenční podmínky: 

� registrační klíč je vázán k určité doméně, 

� pro nekomerční použití bez omezení, pro komerční bez omezení pokud je 

služba poskytována zdarma 

� v případě nadměrné zátěže může provozovatel službu pozastavit 

• Možnosti a funkce API: dostatečný počet funkcí, nepodporuje geocoding, 

podporuje tři souřadnicové systémy  S-42, S-JTSK a WGS-84 

• Mapové podklady: klasická mapa, letecká mapa (poskytuje ČÚZK), turistická 

mapa, cyklotrasy,  

• Dokumentace: obsáhlá s jednoduchými i pokročilými příklady 

• Budoucnost API: ustrnutí vývoje, nejsou podporovány nové verze prohlížečů 

Závěr: 

Mapová API tuzemských poskytovatelů sice oproti API Google Maps nabízí 

dostatečně kvalitní podkladovou turistickou mapu, ale jejich hlavní nevýhodou je v případě 

API Amapy zastavení vývoje a v případě API Mapy.cz zdlouhavý vývoj nové verze API a 

v současné době také malé množství funkcí. API Google Maps poskytuje širokou nabídku 

funkcí a díky celosvětové působnosti také předpoklad budoucího vývoje. Pokud by došlo k 

vydání nové verze API Mapy.cz je nutno zvážit případnou migraci aplikace k tomuto 

poskytovateli.   

5.4 Geodata a zdroje geodat 

Referenční podkladová data:  

Mapové podklady a funkční rozhraní jsou při dodržení licenční licenčních 

podmínek poskytovány zdarma. Google Maps API umožňuje uživateli zobrazit různé 

druhy mapového podkladu: základní klasickou mapu uliční sítě, dále ortofotomapu a 

terénní mapu. Podklady pro ortofotomapu ČR jsou získávány od firmy GEODIS Brno. 

Souřadnicový systém použitý v aplikaci je WGS84. 
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Tematická data: 

Pro účely navrhovaného informačního systému byly vybrány pouze kostely 

křesťanských církví, které mají největší počet věřících. V aplikaci nejsou zahrnuty 

památky drobné sakrální architektury, mešita a synagoga. U každého objektu zájmu se 

zobrazuje krátká textová informace, fotografie objektu a informace o konaných 

bohoslužbách.  

Turistické trasy jsou navrženy, tak aby zahrnovaly nejvýznamnější turisticky 

atraktivní památky, především v  městské památkové rezervaci, ale i méně známé ale 

zajímavé stavby mimo historickém centrum města. 

Celkem byly vymezeny čtyři turistické trasy: 

Červená – Tato trasa, která obsahuje deset objektů zájmu, začíná na tramvajové 

zastávce Hlavní nádraží na ulici Masarykova pokračuje na Kapucínské náměstí, kde se 

nachází kostel Nalezení svatého kříže dále přes Zelný trh, ulicí Peterská ke katedrála Sv. 

Petra a Pavla, pak Biskupskou ulicí přes Šilingrovo náměstí a Dominikánskou ulicí ke 

kostelu Sv. Michala nacházejícím se na Dominikánském náměstí, pokračuje ulicemi 

Veselá, Skrytá, Besední, Solniční a Husova k Crámu J. A. Komenského (Červený 

kostel) odtud vede ulicí Joštova na Moravské náměstí s kostelem Sv. Tomáše, pokračuje 

Rašínovou ulicí ke kostelu Sv. Jakuba, přes Jakubské náměstí Jezuitskou ulicí ke kostelu 

Nanebevzetí Panny Marie a ulicemi Beethovenova, Dvořákova, Kozí, Poštovská, 

Minoritská ke kostelu Sv. Janů, pokračuje Josefskou ulicí ke kostelu Sv. Josefa a 

Františkánskou ulicí kolem kostela Máří Magdalény se vrací na Masarykova ulice 

Modrá – Tato trasa obsahuje sedm objektů zájmu. Začátek této trasy je na hlavním 

nádraží Brno odtud vede ulicemi Nádražní, Nové Sady, Renneská třída, Vojtova, Polní a 

Vídeňská ke kostelu sv. Leopolda ulicí Křížová na Mendlovo náměstí s bazilikou 

Nanebevzetí Panny Marie, přes ulici Pekařská a Leitnerova k Betlémskému kostelu, 

ulicemi Pellicova a Gorazdova kolem pravoslavného kostela Sv. Václava na Úvoz a ulicí 

Grohova ke kostelu Sv. Rodiny a dále Pekárenskou a Botanickou ulicí k Husovu sboru, 

ulicemi Smetanová, Lidická na Moravské náměstí s kostelem sv Tomáše a Roosveltovou, 

Divadelní a Benešovou zpátky na hlavní nádraží Brno. 
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Zelená - Tato trasa obsahuje sedm objektů zájmu. Začátek této trasy je na hlavním 

nádraží Brno, pokračuje ulicí Křenová kolem kostela Neposkvrněného početí Panny 

Marie, ulicí Olomoucká k Husovu sboru v Černovicích, ulicemi Životského, Táborská, 

Klíny, Jílkova na Karáskovo náměstí s Chrámem Spasitele a dále ulicemi Vymazalova, 

Kaleckého, Gajdošova ke kostelu Sv. Cyrila a Metoděje odtud Bubeníčkovou a 

Zábrdovickou ulicí ke kostelu Sv. Kunhuty a kostelu Nanebevzetí Panny Marie po 

Svitavském nábřeží ulicemi Husovická a Nováčkova na Náměstí Republiky s kostelem 

Nejsvětějšího srdce Páně, kde končí. 

Fialová – Tato trasa obsahující tři objekty zájmu začíná na ulici Botanická u 

Husova sboru přes ulici Burešova, Lidická, Štefánikova, Palackého tř., Svatopluka Čecha 

k Husůvu sbor na Charvatské ulici a dále přes Slovanské náměstí ulicí Husitská, 

Palackého a Metodějova ke kostelu Nejsvětější Trojice. 

Data uložená v databázi byla získána výběrem z dostupných informačních zdrojů 

na internetu, dále z použité literatury a terénním průzkumem. 

5.5 Vizualizace  

Srozumitelnost kartografických vyjadřovacích prostředků a obsah mapy jsou 

zásadními činiteli při přenosu informace z mapy ke koncovému uživateli. Kvalita 

kartografických vyjadřovacích prostředků je obecně mezi většinou současných mapových 

portálů nízká (15). Základní jednotkou  jazyka mapy je mapový znak, který má určitou 

grafickou podobu (velikost, tvar, barvu, texturu, sytost, orientaci), význam a polohu 

v mapě.  

Figurální (bodové) znaky 

Způsoby vyjádření figurálního (bodového) mapového znaku pro sakrální stavby u 

třech vybraných poskytovatelů mapového API jsou na následujícím obrázku (Obr. 12.) 
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Amapy - turistická mapa 
 

Google Maps  

 

Mapy.cz - Legenda - Základní mapa a Fotomapa 

 

Obr. 12:Mapové znaky pro sakrální stavby u AMapy, Google Maps a Mapy.cz 

 Amapy a Google Maps nemají legendu, mapové znaky jsou pouze přímo v mapě. 

V případě vybraného Google Maps API existuje možnost vložení vlastní ikony – 

mapového znaku, nebo použití některé s více než 900 ikon ze sady Map Icons Collection 

(56), které jsou dostupné pod licencí Creative Commons. V případě Mapy.cz je legenda 

k dispozici. 

Návrhem koncepce a legendy mapy sakrálních objektů se ve své diplomové práci 

zabývá Malík, K. Z pohledu Lokálních informačních systémů se způsoby vizualizace 

kartografických znaků pro cestovní ruch zabývá (15). 

Pro zobrazení vlastních tematických dat v mapové aplikaci jsem využil návrh legendy pro 

mapu církevních památek uvedenou v diplomové práci (27) viz Obr. 13 

katedrála bazilika farní kostel filiální kostel 

    

Obr. 13: Návrh mapových znaků sakrálních staveb pro IS církevních památek města Brna4  

Pro rozlišení v kterém časovém období byl objekt zájmu postaven, byla použita 

barva mapového znaku. Lepší čitelnost legendy a tedy i snadnější orientaci v mapě, pak 

                                                 

4 Převzato (27) 
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zajišťuje použití univerzálního tvaru, namísto jednotlivých znaků sakrálních staveb 

v různých barvách. Hodnoty jednotlivých barev jsou uvedeny v Tab. 6.  

Znak Časové období Hodnoty CMYK 

 do 10.stol 0, 20, 40, 60 

 11. – 12. stol 0, 60, 80, 20 

 13. – 14. stol 60, 60, 0, 0 

 15. – 16. stol 0, 60, 100, 0 

 17. – 19. stol 0, 100, 100, 0 

 20. stol. – II. vatikánský koncil (1962 – 1965) 60, 0, 60, 20 

 po II. vatikánském koncilu (1962 – 1965) 100, 100, 0, 0 

 bez časového údaje 0, 0, 0, 100 

Tab. 6: Barevné hodnoty CMYK pro daný znak a časové období  
pro IS Církevních památek města Brna5 

Liniové znaky  

Při návrhu liniových znaků pro vyjádření turistických tras jsme limitováni 

možnostmi API Google Maps API. U linií (třída GPolyline) můžeme z kartografického 

pohledu definovat jejich barvu a šířku v pixlech. 

Problémem vytvoření dobré legendy pro webové mapové aplikace je způsob 

načítání dlaždic mapového podkladu, k němuž dochází vždy na určité úrovni zvětšení. 

V závislosti na zvětšení se načítají dlaždice s různou úrovní zobrazených detailů a tedy i 

množství zobrazených kartografických znaků. Je tedy problematické zachovat zásadu 

úplnosti legendy. Řešením by mohla být interaktivní legenda generovaná dle úrovně 

zvětšení (resp. aktuálního obsahu). 

5.6 Návrh uživatelského rozhraní 

Návrh uživatelského rozhraní webové mapové aplikace by měl v první řadě 

vycházet především z jejího účelu tj. poskytování informací o objektech zájmu s ohledem 

                                                 

5 Převzato (27)  



 

na budoucí uživatele. Dů

jednoduchost ovládání. D

Obr. 14: Návrh grafického rozmíst

„Základní kompoziční prvky uživatelského rozhraní webového klienta jsou:

1. Název mapového projektu (v

2. Interaktivní mapové pole

3. Panel naviga

4. Měřítko 

5. Tiráž 

6. Interaktivní p

7. Lišty ostatních nástroj

8. Konzole pro definování obsahu mapy (vypínání/zapínání témat)

9. Konzole pro vyhledávací formulá

10. Legenda 

11. Nápověda

Prvky 1-5 jsou zobrazeny vždy. Vzhledem k

respektive jeho velikosti je u prvk

potřeby zajistit vyvolání t

Důraz je kladen na čitelnost, přehlednost v 

jednoduchost ovládání. Důležité je také korektní kartografické zpracování

Návrh grafického rozmístění kompozičních prvků

ční prvky uživatelského rozhraní webového klienta jsou:

Název mapového projektu (vč. Loga systému) 

Interaktivní mapové pole 

Panel navigačních nástrojů 

Interaktivní přehledová mapa 

Lišty ostatních nástrojů 

Konzole pro definování obsahu mapy (vypínání/zapínání témat)

Konzole pro vyhledávací formuláře a zobrazení výsledk

 

ěda 

5 jsou zobrazeny vždy. Vzhledem k přehlednosti ma

respektive jeho velikosti je u prvků 6-11 doporučeno primárně nezobrazovat, ale dle 

eby zajistit vyvolání těchto prvků z panelu navigačních nástrojů.“ 
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 podávání informací a 

korektní kartografické zpracování. 

 

ních prvků aplikace. 

ní prvky uživatelského rozhraní webového klienta jsou: 

Konzole pro definování obsahu mapy (vypínání/zapínání témat) 

e a zobrazení výsledků vyhledávání 

ehlednosti mapového pole 

ě nezobrazovat, ale dle 

ů.“ (15 str. 119) 



 

6 Aplikace vybraných metod pro 

6.1 Příprava projektu

6.1.1 Základní struktura

Základní struktura dokumentu je dána použitím HTML 

JavaScript je vložen pomocí tagu <SCRIPT>. Kone

kaskádovými styly CSS. 

Př

6.1.2 Databáze 

K uložení tematických dat o objektech zájmu, trasách a bohoslužbách byla použi

databáze MySQL. Pro př

v jednom souboru, který se všude tam, kde 

PHP funkce require. V p

jednom místě. Správa databáze je pak realizována p

phpMyAdmin. 

Aplikace vybraných metod pro řešení pr oblému a realizace

íprava projektu  

Základní struktura  

Základní struktura dokumentu je dána použitím HTML 

JavaScript je vložen pomocí tagu <SCRIPT>. Konečný vzhled stránky je definován 

kaskádovými styly CSS.  

Př. 3: Ukázka základní struktury dokumentu 

uložení tematických dat o objektech zájmu, trasách a bohoslužbách byla použi

databáze MySQL. Pro připojení k databázi je výhodné mít parametry p

jednom souboru, který se všude tam, kde se s databází pracuje, jen vhodn

. V případě změn parametrů připojení je pak sta

Správa databáze je pak realizována přes administrač

Př. 4: Připojení k databázi 
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oblému a realizace  

Základní struktura dokumentu je dána použitím HTML případně PHP tagů. 

ný vzhled stránky je definován 

 

 

uložení tematických dat o objektech zájmu, trasách a bohoslužbách byla použita 

databázi je výhodné mít parametry připojení umístěny 

databází pracuje, jen vhodně vloží pomocí 

ipojení je pak stačí změnit pouze na 

es administrační webové rozhraní 

 



 

6.1.3 Aplika ční klíč,

Pro zpřístupnění API Google M

poskytovatele. Po registraci je vygenerován aplika

doménu, na které bude apl

dokumentu. 

Načtení Google maps a JavaScriptové knihovny JQuery provedeme pomocí Google 

AJAX Libraries API, které umož

společnosti Google. Tento postup by m

serveru snížit latenci, zvýšit 

vylepšit použití vyrovnávací pam

Jako parametr př

nejnovější stabilní verze. Nejnov

prvky a funkce API, proto je n

nebezpečí ukončení podpory ze strany poskytovatele.

6.2 Definice mapového pole

Při definování mapového pole zahrnuje definici mapového podkladu a dalších 

prvků mapy. 

6.2.1 Definice mapového podkladu

Před vytvoření mapy musíme nejprve vytvo

nám bude mapa vykreslovat a 

podklad definujeme pomocí 

, načtení Google maps a jQuery 

ění API Google Maps je nutná registrace na webových stránkách 

poskytovatele. Po registraci je vygenerován aplikační klíč (řetězec znak

doménu, na které bude aplikace provozována. Aplikační klíč se vkládá do hlavi

Př 5: Vložení aplikačního klíče 

tení Google maps a JavaScriptové knihovny JQuery provedeme pomocí Google 

AJAX Libraries API, které umožňuje načíst JavaScriptové knihovny p

nosti Google. Tento postup by měl oproti načítání knihovny JQuery z

serveru snížit latenci, zvýšit počet možných paralelních spojení prohlíže

vylepšit použití vyrovnávací paměti (cache) prohlížeče (34). 

Př. 6: Načtení jQuery a API Google Maps 

r při načítání API Google Maps je automaticky p

jší stabilní verze. Nejnovější verze již ale nemusí podporovat všechny použité 

prvky a funkce API, proto je někdy výhodné nastavit verzi fixně. Probléme starších verzí je 

ení podpory ze strany poskytovatele. 

Definice mapového pole  

i definování mapového pole zahrnuje definici mapového podkladu a dalších 

finice mapového podkladu  

ení mapy musíme nejprve vytvořit DOM element

nám bude mapa vykreslovat a použitím CSS upravíme její šířku a výšku. Vlastní mapový 

podklad definujeme pomocí konstruktoru GMap2(). Poté prostř
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aps je nutná registrace na webových stránkách 

ězec znaků) pro konkrétní 

č se vkládá do hlavičky 

 

tení Google maps a JavaScriptové knihovny JQuery provedeme pomocí Google 

ihovny přímo ze serverů 

ítání knihovny JQuery z vlastního 

prohlížeče se serverem a 

 

ítání API Google Maps je automaticky přednastavena 

jší verze již ale nemusí podporovat všechny použité 

. Probléme starších verzí je 

i definování mapového pole zahrnuje definici mapového podkladu a dalších 

element <div> do kterého se 

ku a výšku. Vlastní mapový 

Poté prostřednictvím parametrů 



 

metody setCenter() objektu 

zvětšení (zoom). V následujícím p

parametr středu zobrazovaného území jsou použity zem

výchozí úroveň zvětšení (zoom level) je nastavena na 12, tak aby se zobrazilo celé území 

města Brna. 

Celý tento kód je sou

dojde až po načtení stránky.

6.2.2 Definice prvk ů

Google Maps API umož

nastavit základní ovládací prvky mapy

případně zobrazení malé p

GoverviewMapControl()

výchozí typ zobrazené mapy

(G_HYBRID_MAP), satelitní 

(G_PHYSICAL_MAP), která není ve výchozím nastavení. M

prostřednictvím metody 

V aplikaci je kromě zmín

prvků mapy definované pomocí

objektu GMap2() nastavíme střed zobrazovaného území a míru 

následujícím příkladu je <div> element pojmenován „mapa“, jako 

edu zobrazovaného území jsou použity zeměpisné souř

tšení (zoom level) je nastavena na 12, tak aby se zobrazilo celé území 

Př. 7: Vložení mapového podkladu 

Celý tento kód je součástí JQuery funkce dokument ready(), takže k

stránky. 

Definice prvk ů mapy  

Google Maps API umožňuje pomocí metody addControl()

nastavit základní ovládací prvky mapy jako je zvětšení, zmenšení

 zobrazení malé přehledové mapy prostřednictvím konstruktoru 

MapControl(), jako v našem případě. Metodou setMapType() 

typ zobrazené mapy. Na výběr máme mezi základní mapou, hybridní 

, satelitní (G_SATELLITE_MAP) a fyzickou mapou

, která není ve výchozím nastavení. Mapy m

ednictvím metody addMapType() nebo odebírat metodou 

ě zmíněné přehledové mapy ponecháno základní v

definované pomocí metody setUIToDefault().  
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ed zobrazovaného území a míru 

íkladu je <div> element pojmenován „mapa“, jako 

pisné souřadnice města Brna a 

tšení (zoom level) je nastavena na 12, tak aby se zobrazilo celé území 

 

, takže k jeho spuštění 

y addControl() objektu GMap2() 

zmenšení, pohyb po mapě, 

řednictvím konstruktoru 

setMapType() lze nastavit 

r máme mezi základní mapou, hybridní 

a fyzickou mapou 

apy můžeme přidávat 

nebo odebírat metodou removeMapType(). 

ákladní výchozí nastavení 



 

6.3 Definice vizuální podoby 

Vlastní podobu 

GMarkerOptions. Pokud tak neu

Vlastní ikonu vytvoříme prost

formátu PNG. Pro vytvo

jednoduše vytvořit i pomocí online nástroje Shadowmaker

stanovíme další atributy zna

Př. 8

Pokud potřebujeme na map

například na základě atributu,

Asociativní pole je pole, jehož prvky 

čísla, textové řetězec a jiné. V

proměnnou gicons, kde klí

parametru data.typ volána p

Obr. 15 Srovnání předvolené podoby mapového znaku a podoby modifikované uživatelem 
(vlevo vlastní mapový znak a vpravo p

Pro vizualizaci liniových mapových znak

GPolyline() definující linii jako 

v případě vykreslování složit

je pomalejší a nelze nastavit míru rozlišení p

Definice vizuální podoby znaků  

Vlastní podobu bodového mapového znaku lze definovat pomocí t

. Pokud tak neučiníme je načtena výchozí podoba (G_DEFAULT_ICON)

říme prostřednictvím grafického editoru a uložíme v podporovaném 

tvoření prostorového efektu doplníme ikonu o její stín, který lze 

it i pomocí online nástroje Shadowmaker (57). Metodami objektu 

stanovíme další atributy značky (velikost, stín, odsazení apod.)  

8: Definování vlastní podoby mapového znaku

ebujeme na mapě zobrazit více různých podob mapových 

ě atributu, načteme definice jejich podoby do asociativního pole. 

je pole, jehož prvky jsou indexovány pomocí klíčů

zec a jiné. V našem případě (viz. Př. 8) je toto pole p

, kde klíč reprezentují hodnoty „0“ a „1“ atd. Příslušná hodnota je dle 

volána při zobrazení daného mapového znaku. 

  

ředvolené podoby mapového znaku a podoby modifikované uživatelem 
(vlevo vlastní mapový znak a vpravo původní)

Pro vizualizaci liniových mapových znaků (turistických tras) používáme objekt 

definující linii jako řadu bodů. Tento způsob sice umožňuje snadné použití, ale 

 vykreslování složitějších linií má větší nároky na paměť, na

je pomalejší a nelze nastavit míru rozlišení při větším detailu. Google Maps API umož
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mapového znaku lze definovat pomocí třídy 

(G_DEFAULT_ICON). 

ednictvím grafického editoru a uložíme v podporovaném 

ení prostorového efektu doplníme ikonu o její stín, který lze 

Metodami objektu GIcon() 

 

znaku 

zných podob mapových znaků, 

teme definice jejich podoby do asociativního pole. 

jsou indexovány pomocí klíčů, kterými mohou být 

) je toto pole představováno 

. Příslušná hodnota je dle 

edvolené podoby mapového znaku a podoby modifikované uživatelem 
vodní) 

 (turistických tras) používáme objekt 

sice umožňuje snadné použití, ale 

ěť, načítání takovéto linie 

tším detailu. Google Maps API umožňuje 



 

v rámci GPolyline() reprezentovat linie

komprimovanou sadou ASCII znak

online utilitu Interactive Encoded Polyline Utility

GPolyline.fromEncoded()

průhlednost a hranice úrovní zv

6.4 Vyhledávání objekt

V mapové aplikaci m

z formuláře. Tyto hodnoty jsou pak pomocí technologie AJAX asynchronn

server ke zpracování a po obdržení odpov

Google Maps dále pracovat.

6.4.1 Výběr hodnot ve formulá

Pro základní interakci mezi uživatelem a mapovou aplikací byl

jednoduché formuláře umož

prvku select zvolit v které m

zaškrtávacím políčkem 

zobrazení požadované trasy

reprezentovat linie pomocí kódované lomené 

komprimovanou sadou ASCII znaků. Pro vytvoření kódované linie lze výhodn

Interactive Encoded Polyline Utility (58). Pomocí parametr

GPolyline.fromEncoded(), pak definujeme výslednou podobu linie tj.

hlednost a hranice úrovní zvětšení mezi kterými se má vykreslovat. 

Př. 9: Definování kódované linie 

objekt ů zájmu  v databázi 

mapové aplikaci můžeme objekty zájmu vyhledávat výb

Tyto hodnoty jsou pak pomocí technologie AJAX asynchronn

server ke zpracování a po obdržení odpovědi ve formátu JSON s

Google Maps dále pracovat. 

r hodnot ve formulá ři  

základní interakci mezi uživatelem a mapovou aplikací byl

umožňující atributový výběr. Uživatel může pomocí formulá

které městské části se požadovaný objekt zájmu nachází a d

kem checkbox vybrat ke které církvi má objekt pat

zobrazení požadované trasy.  
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pomocí kódované lomené čáry určené 

ení kódované linie lze výhodně použít 

Pomocí parametrů metody 

pak definujeme výslednou podobu linie tj. její barvu, šířku, 

tšení mezi kterými se má vykreslovat.  

 

y zájmu vyhledávat výběrem hodnot 

Tyto hodnoty jsou pak pomocí technologie AJAX asynchronně odesílány na 

ve formátu JSON s nimi můžeme v API 

základní interakci mezi uživatelem a mapovou aplikací byly vytvořeny 

ůže pomocí formulářového 

ásti se požadovaný objekt zájmu nachází a dále může 

vybrat ke které církvi má objekt patřit, případně vybrat 



 

Obr. 16

6.4.2 Odeslání dat na sever (AJAX, jQuery)

Po zmáčknutí tla

jQuery .submit spuštěna funkce 

pak odeslány pomocí jQuery metody 

kde dojde k jejich zpracování pomocí PHP skriptu 

Př 10: Odeslání dat na server pomocí funkce najdi _kostel ()

Tato funkce má následující parametry: 

• URL adresu umíst

odeslány ke zpracování, 

 

6: Vyhledávací formulář pro výběr objektu zájmu

 

deslání dat na sever (AJAX, jQuery)  

knutí tlačítka „Najdi“ (resp. „Ukaž“) je prostř

ěna funkce najdi_kostel() resp. vykresli_trasu() 

pomocí jQuery metody $.getJSON využívající technologie 

jejich zpracování pomocí PHP skriptu json.php.  

: Odeslání dat na server pomocí funkce najdi _kostel ()

 

Tato funkce má následující parametry:  

URL adresu umístění PHP skriptu (json.php) na kterou jsou hodnoty z

odeslány ke zpracování,  
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r objektu zájmu 

je prostřednictvím selektoru  

. vykresli_trasu() Zadané hodnoty jsou 

využívající technologie AJAX na server, 

 

: Odeslání dat na server pomocí funkce najdi _kostel () 

) na kterou jsou hodnoty z formuláře 



 

• SRT jedná se o dotazovací 

mcast%5B%5D=hodnota&cirkev%5B%5D=hodnota,

selektoru jQuery 

• Callback funkci 

prostřednictvím AJAXU odpov

6.4.3 Použití PHP p ř

Data odeslaná pomocí jQuery na server jsou dále zpracovávána pomocí PHP 

skriptu. Data předaná metodou GET 

zpracujeme PHP funkcí parse_str()

Dotazy do databáze realizujeme pomocí SQL dotaz

obdržíme ve formě asociativního pole.

K zpracování dat do požadovaného výstupního formátu JSON 

PHP metodu json_encode ()

6.5 Zobraz ení objekt

Výsledný JSON javas

prostorově lokalizované objekty zájmu s

funkce jQuery.each(). Druhým parametrem této funkce je funkce 

jedná se o dotazovací řetězec („query 

mcast%5B%5D=hodnota&cirkev%5B%5D=hodnota, který jsme dostali pomocí 

jQuery .input a použití funkce jQuery.serialize() 

Callback funkci function (data), která se vykoná poté, co jsme obdrželi 

ednictvím AJAXU odpověď.  

Použití PHP p ři zpracování dat z  formulá ře 

Data odeslaná pomocí jQuery na server jsou dále zpracovávána pomocí PHP 

edaná metodou GET ve formě dotazovacího řetě

funkcí parse_str() a načteme do jednotlivých promě

 

Př 11: Zpracování dat z formuláře 

Dotazy do databáze realizujeme pomocí SQL dotazů SELECT.

asociativního pole. 

Př 12: Příklad SQL dotazu do databáze 

zpracování dat do požadovaného výstupního formátu JSON 

json_encode (). 

ení objekt ů zájmu a tras na map ě 

JSON javascriptový objekt data.markers reprezentující jednotliv

 lokalizované objekty zájmu s jejich atributy je prvním parametrem

Druhým parametrem této funkce je funkce function(i, data
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 string“ ) ve tvaru 

který jsme dostali pomocí 

  

která se vykoná poté, co jsme obdrželi 

Data odeslaná pomocí jQuery na server jsou dále zpracovávána pomocí PHP 

řetězce („query string“) 

ěnných. 

 SELECT. Výsledky dotazu 

 

zpracování dat do požadovaného výstupního formátu JSON viz. Př. 2 použijeme 

reprezentující jednotlivě 

je prvním parametrem iterační 

function(i, data), která se 



 

provede nad každým 

K jednotlivým atributům p

Pro zobrazení daného 

pomocí třídy GLatLng()

addOverlay() na objektu 

Př

Pro uchování informací o zobrazených bodech zájmu využijeme pole 

které nám při dalším volání funkce 

vykreslených bodů zájmu pomocí metody 

Požadujeme-li, aby se po kliknutí na vykreslený mapový 

okno, využijeme metodu 

umožňuje zobrazení informa

jednoduché informační okno, použijeme metodu 

informačního okna definujeme pomocí HTML. 

mapový znak zajistí jeho vycentrování ve st

Aby došlo k reakci na kliknutí, musíme 

GEvent.addListener(). 

Př 15: Definice zobrazení informa

Podobným způsobem se 

jednotlivé turistické trasy jsou reprezentovány javascriptovým objektem 

 objektem zájmu a definuje způsob jeho vykreslení v

ům přistupujeme pomocí struktury data. atribut. 

Př 13: Iterační funkce jQuery.each() 

 

Pro zobrazení daného znaku v mapě je nutné zapsat jeho zem

GLatLng(), ten je pak vložen do mapy jako vrstva pomocí metody 

na objektu GMap2().  

Př 14: Definice zobrazení mapového znaku 

informací o zobrazených bodech zájmu využijeme pole 

i dalším volání funkce najdi_kostel() umožní odstran

 zájmu pomocí metody map.removeOverlay(). 

li, aby se po kliknutí na vykreslený mapový znak otev

okno, využijeme metodu  openInfoWindowTabsHtml() na objektu GMarker

informačního okna z více záložkami. Pokud chceme použít pouze 

ční okno, použijeme metodu openInfoWindowHtml()

ního okna definujeme pomocí HTML. Další metodou, která po kliknutí na 

mapový znak zajistí jeho vycentrování ve středu mapy je metoda .panTo()

reakci na kliknutí, musíme obě tyto metody

Definice zobrazení informačního okna a posunutí mapy po kliknutí na daný mapový znak

ůsobem se řeší i zobrazení turistických tras

jednotlivé turistické trasy jsou reprezentovány javascriptovým objektem 
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sob jeho vykreslení v mapě. 

data. atribut.  

 

 je nutné zapsat jeho zeměpisné souřadnice 

, ten je pak vložen do mapy jako vrstva pomocí metody 

 

informací o zobrazených bodech zájmu využijeme pole gmarkers, 

umožní odstranění předchozích 

znak otevřelo informační 

GMarker. Tato metoda 

více záložkami. Pokud chceme použít pouze 

oWindowHtml(). Obsah 

Další metodou, která po kliknutí na 

.panTo() objektu GMap2. 

 tyto metody přiřadit k funkci 

 

po kliknutí na daný mapový znak 

eší i zobrazení turistických tras, přičemž informace 

jednotlivé turistické trasy jsou reprezentovány javascriptovým objektem data.polylines, 
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zobrazení linie v mapě pak zajistí metoda GPolyline.fromEncoded a map.addOverlay(). 

Informace o vykreslených trasách uchováme pro další použití v poli gpolylines. 
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7 Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat IS církevních památek města Brna pro 

podporu cestovního ruchu.  

V práci je nastíněna problematika cestovního ruchu v městě Brně ve vztahu 

k sakrálním stavbám a zhodnocení současných webových turistických portálů 

poskytujících informace o dané oblasti. Značným nedostatkem většiny vybraných 

webových mapových aplikací je nedodržení kartografických pravidel, zejména absence 

legendy a malé možnosti interakce aplikace s uživatelem. Na základě srovnáním mapových 

API bylo vybráno Google Maps API a nad ním navržena a vytvořena aplikace s využitím 

dostupných technologií PHP, MySQL a jQuery. Popsaná tvorba IS může sloužit jako 

návod pro podobné implementace. Přínos aplikace je i v jejím praktickém použití pro 

podporu cestovního ruchu. 

Budoucnost projektu: 

• Rozšíření aplikace o nové funkce Google Maps API (geokódování a reverzní 

geodódování, návrh vlastní turistické trasy), případně propojení na vyhledávání 

spojů MHD, vyhledávání bohoslužeb. 

• Rozšíření aplikace v množství poskytovaných informací o drobnou sakrální 

architekturu, případně o další objekty důležité pro rozvoj cestovního ruchu na 

území města Brna. 

• Vývoj aplikace směrem k mobilním technologiím, což umožňuje současné Google 

Maps API verze 3.  

• Případná migrace aplikace na API lokálního poskytovatele (API Mapy.cz). 
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