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ANOTATION OF THESIS 

The aim of this thesis is to create a tourist map portal of The Beskydy Mountains. 

Web portal is the main access point of the forthcoming tourist information system 

Beskydska magistrala in the network environment WWW. Orientačně-informační systém 

Beskydské magistály will provide visitors with comprehensive information on groomed 

cross country ski trails and selected marked bicycle lanes in The Beskydy Mountains. 

Furthermore, various information on attractions and events in different locations and their 

surroundings, information about events organized by a variety of practical information for 

visitors. Map application and all proposed web portal will be linked to the online snow 

groomers monitoring, web cameras and meteorological stations. 

OpenLayers JavaScript library is used to implement this application, PostgreSQL 

with PostGIS extension for working with spatial data, for the site construction on the client 

side technology DHTML (HTML + JavaScript + CSS) and ASP.NET to implement server. 

 

KEYWORDS: BESKYDSKA MAGISTRALA; OPENLAYERS; WEB APPLICATION; 
POSTGIS; DHTML; MAP API 

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem diplomové práce je vytvoření turistického mapového portálu Beskyd. Webový 

portál je hlavním přístupovým bodem připravovaného turistického informačního systému 

Beskydská magistrála v prostředí sítě WWW. Orientačně-informační systém Beskydské 

magistrály bude poskytovat návštěvníkovi komplexní informace o upravovaných lyţařských 

běţeckých trasách a vybraných značených cyklotrasách v Beskydech. Dále pak různé 

informace o zajímavostech a dění v jednotlivých lokalitách a jejich okolí, informace o 

pořádaných akcích a nejrůznější praktické informace pro návštěvníky. Jak mapové aplikace, 

tak celý navrhovaný webový portál bude propojen se systémem online sledování roleb, 

webových kamer a meteorologických stanic. 

Pro implementaci aplikace je pouţita JavaScriptová knihovna OpenLayers, 

PostgreSQL s extenzí Postgis pro práci s prostorovými daty, pro konstrukci samotné webové 

stránky na straně klienta technologie DHTML (HTML + JavaScript + CSS) a technologie 

ASP.NET pro implementaci serveru. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  BESKYDSKÁ MAGISTRÁLA; OPENLAYERS; WEBOVÁ  
APLIKACE; POSTGIS; DHTML; MAPOVÁ API 
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ÚVOD 

Turistický mapový portál Beskyd je hlavním přístupovým bodem připravovaného 

informačního systému pro podporu turismu v Moravskoslezských Beskydech s názvem 

Orientačně-informační systém Beskydské magistrály. 

Tento systém bude prostřednictvím moderních komunikačních technologií 

poskytovat návštěvníkovi komplexní informace o upravovaných lyţařských běţeckých 

trasách a vybraných značených cyklotrasách v Beskydech. Dále pak informace o 

zajímavostech a dění v jednotlivých lokalitách a jejich okolí, informace o pořádaných 

akcích a různé praktické informace pro návštěvníky. 

Jak mapová aplikace, tak celý navrhovaný webový portál bude v budoucnosti 

propojen se systémem online sledování roleb, webových kamer a meteorologických stanic. 

Navrhovaný informační systém Beskydská magistrála je koncipován s důrazem na 

jednoduchý a uţivatelsky přívětivý způsob zadávání vstupních dat a dále na maximální 

moţnou míru automatizace jejich zpracování. Dalším důleţitým rysem zvoleného řešení je 

správná interpretace poţadavků zadavatele a distribuce informací prostřednictvím 

moderních informačních kanálů nezávislých na konkrétním koncovém zařízení.   

Zadavatelem diplomové práce je firma ELVAC SOLUTIONS s.r.o., která se podílí 

na přípravě 1. etapy projektu, tedy na vývoji Orientačně-informačního systému. 
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1 PROJEKT BESKYDSKÁ MAGISTRÁLA 

V závěru roku 2009 získal podporu další projekt Moravskoslezského kraje. Projekt 

pod názvem „Beskydská magistrála“, je spolufinancován z více neţ devadesáti procent z 

fondu ROP NUTS II Moravskoslezsko.  

Projekt Beskydská magistrála řeší tzv. 1. fázi systému magistrály, kdy bude 

uţivatelům nabídnut systém orientace pomocí orientačně-informačního systému 

a umístěného inventáře (informační tabule s mapami a panoramatickými pohledy, 

zastřešená odpočívadla,  stojany na kola, lyţe, sady nářadí na kola a lyţe, elektronické 

informační panely apod.), který bude zahrnovat všechny upravované trasy v Beskydech. 

Předpokládá se, ţe na tento projekt budou navazovat další projekty realizované 

Moravskoslezským krajem nebo jinými subjekty, které budou pokračovat v aktivitách 

nastavených projektem spojených s koordinací a propagací beskydských tras. Projekt tvoří 

základní předpoklad pro vytvoření Beskydské magistrály, která by byla srovnatelná 

s ostatními magistrálami v ČR (Krkonošská, Jizerská, Šumavská). 

Cílem projektu Beskydská magistrála je zvýšení atraktivity cestovního ruchu 

regionu a zkvalitnění infrastruktury rekreačních sportů v  jedné z nejatraktivnějších částí 

Moravskoslezského kraje – Beskydech a zajistit dostatečný komfort návštěvníkům pro 

jejich zimní i letní rekreaci v této oblasti. Jedním ze stěţejních záměrů předkládaného 

projektu je rozšíření běţeckého lyţování a cyklistiky mezi širokou veřejnost všech 

věkových kategorií a rovněţ zvýšení návštěvnosti tuzemských i zahraničních turistů 

v oblasti, coţ bude mít následný pozitivní dopad na ekonomický rozvoj oblasti. 

V rámci projektu bude vytvořen jednotný systém běţeckých tras a cyklotras, který 

bude plně srovnatelný s běţeckými trasami v České republice a časem i v evropském 

měřítku. Projekt tak nabídne obyvatelům Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje, 

tuzemským a zahraničním turistům v oblasti Moravskoslezských Beskyd ucelený produkt, 

který prozatím nebyl v kraji dostupný. Bude přirozeným způsobem usměrňovat veřejnost 

do kvalitně upravovaných lyţařských běţeckých tras, a tím také chránit přírodu omezením 

přístupu na neupravované trasy. Bude vytvořen jednotný informační systém s nabídkou 

kvalitních aktuálních denních informací pro širokou veřejnost o upravovaných běţeckých 
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trasách, cyklotrasách a okruzích na území Moravskoslezských Beskyd a Vsetínských 

vrchů, s moţností plánování vlastní trasy za pomocí GPS. 

Partnery tohoto projektu jsou: Sdruţení Valašsko-Horní Vsacko, SKI BESKYDY, 

s. r. o., AK 1324, s. r. o., SKI Vítkovice-Bílá, o.s., Skialpin Pustevny, s. r. o., KČT Třinec, 

SPORT Morávka, a.s., LK Veřovice, Ostravice Sport, a. s., Klub českých turistů – oblast 

Moravskoslezská, BAP – partner pro měření závodů. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Výsledkem práce bude turistický mapový portál Beskyd – webová aplikace, která 

bude umoţňovat připojení dat orientačně informačního systému Beskydské magistrály a 

poskytne tak komplexní informace o upravovaných lyţařských běţeckých trasách a 

vybraných značených cyklotrasách v Beskydech, dále pak informace o zajímavostech a 

dění v jednotlivých lokalitách a jejich okolí, informace o pořádaných akcích a praktické 

informace pro návštěvníky. 

Tato aplikace by měla do budoucna umoţňovat propojení se systémem online 

sledování roleb, webových kamer a meteorologických stanic. 

2.1 Úkoly 

 Studium problematiky webových aplikací 

 Specifikace poţadavků ve spolupráci se zadavatelem 

 Analýza dostupných datových a informačních zdrojů 

 Návrh řešení 

 Návrh designu 

 Návrh grafického uţivatelského rozhraní mapové části 

 Implementace mapového portálu 

Výsledná webová aplikace bude obsahovat dynamickou mapu a předpřipravená 

webová rozhraní pro propojení se systémy Beskydské magistrály pro vstup dat. Cílem 

diplomové práce však není vývoj plně funkčního orientačně-informačního systému. 

Vzhledem ke zpoţdění projektu bude nasazení finální verze systému do provozu 

realizováno jiţ mimo rámec této práce. Ověření funkcionality v rámci diplomové práce 

bude provedeno na testovacích datech.  
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3 ZAPOJENÍ PORTÁLU DO ARCHITEKTURY SYSTÉMU 

BESKYDSKÁ MAGISTRÁLA 

Tato kapitola je zaměřena na popis všech relevantních okolních systémů (a vazeb 

na ně), s nimiţ bude webový portál komunikovat ať uţ v roli producenta či konzumenta dat 

nebo informací. 

 

Obr. 1 Zapojení portálu do architektury systému Beskydská magistrála 

 

3.1 Kamerové systémy 

V rámci systému Beskydská magistrála bude fungovat 5 kamer, které umoţní 

automatický přenos vizuální informace (fotografie, videozáznam) z konkrétní lokality 

prostřednictvím vhodné komunikační infrastruktury a datové sítě do centrálního počítače k 

dalšímu zpracování.  
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Ke snímání budou vyuţity vhodné venkovní otočné kamery (přizpůsobeny pro 

provoz v extrémních podmínkách), které mohou přenášet záběry/pohledy k uloţení do 

archívu z několika stran, a to dle zvoleného směru a časového intervalu. 

3.2 Rolby s GPS 

Na 7 strojů pro úpravu běţeckých lyţařských tras (roleb, případně skůtrů) budou 

instalována speciální zařízení včetně příslušenství, která v sobě integrují přijímač pro 

určení polohy ze systému GPS, a modem (GSM, GPRS/EDGE router) pro odeslání dat do 

centrálního počítače prostřednictvím telefonní sítě mobilních operátorů, případně jiné 

dostupné komunikační sítě.  

Princip celého zařízení je následující. Při výjezdu rolby se aktivuje příslušné 

zařízení a v případě úpravy trasy se automaticky začne zjišťovat poloha (souřadnice) rolby 

prostřednictvím GPS přijímače, tyto informace se následně automaticky pomocí modemu 

odesílají do centrálního počítače, kde se daná data vyhodnocují, zpracovávají a dále 

interpretují (např. graficky v mapě nebo textově) a zobrazují pomocí podsystémů 

výstupních informací (webová aplikace, elektronické informační panely, atd.) takřka v 

reálném čase. 

3.3 Meteorologické stanice  

V provozu bude 5 meteorologických stanic včetně příslušenství, které umoţní 

automatický přenos informace o počasí (teplota, vlhkost, případně další) z konkrétní 

lokality prostřednictvím vhodné komunikační infrastruktury a datové sítě do centrálního 

počítače k dalšímu zpracování.  

Ke snímání budou vyuţita vhodná meteorologická čidla a senzory (vlhkoměr), 

přizpůsobena pro provoz v extrémních podmínkách, které mohou přenášet údaje k uloţení 

do databáze v centrálním počítači.  

3.4 Čidla provozu na turistických trasách  

Systém bude umoţňovat rozšíření o automatický sběr či poloautomatický import 

dat ze stacionárních měřičů provozu na turistických trasách. O jejich pořízení se v době 

přípravy diplomové práce teprve jedná. V případě schválení, budou k dispozici dva 
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stacionární měřiče uţivatelů běţeckých tras a cyklotras včetně instalované přenosové 

datové jednotky s měřičem, senzorem a modemem, které budou slouţit k průběţnému 

měření počtu uţivatelů frekventovaných tras. Účelem je monitoring pohybu na trasách ve 

zvolených časových intervalech, vizualizace a analýza dat.  

3.5 Webové rozhraní 

Webové rozhraní je prezentováno webovým portálem projektu Beskydská 

magistrála. Bude poskytovat široké veřejnosti aktuální ucelené informace o lyţařských 

běţeckých trasách a cyklotrasách v Moravskoslezských Beskydech. Uţivatelé internetu si 

mohou v této webové aplikaci prostřednictvím internetového prohlíţeče zobrazit aktuální i 

detailní popisné a grafické informace o jednotlivých lokalitách. 

Webová aplikace bude propojena se systémem online sledování roleb, webových 

kamer a meteorologických stanic, coţ umoţní zobrazování aktuálních denních údajů o 

meteorologických podmínkách a stavu upravenosti běţeckých tras a k vybraným lokalitám 

budou dostupné náhledy z webových kamer. 

3.6 Ostatní systémy 

Pro úplnost jsou na  Obr. 1 Zapojení portálu do architektury systému Beskydská 

magistrála uvedeny všechny systémy zapojené do komunikace s webovým portálem. 

Nicméně publikování pro mobilní zařízení a systém informačních LCD panelů nebude 

součástí této diplomové práce. 
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4 WEBOVÉ APLIKACE 

4.1 Webové aplikace obecně 

Webové aplikace se v posledních několika letech stávají stále komplexnějšími a 

pokročilejšími softwarovými produkty. Lze pozorovat odklon od chápání webu pouze jako 

média pro poskytování informací a informačních zdrojů k pojetí webu jako nástroje pro 

poskytování právě sluţeb a aplikací. 

Do prostředí webu se přenášejí kompletní firemní informační systémy. Správná 

analýza a návrh těchto systémů a jejich následný bezproblémový chod je pro jejich 

provozovatele, a někdy i pro jejich zákazníky, přímo ţivotně důleţitý. 

Význam softwarového inţenýrství při tvorbě software si jiţ málokdo dovolí 

zpochybnit. Sice existují i přístupy, které analýzu a návrh software úplně ignorují, ale ty 

lze pouţít pouze za specifických podmínek [8]. 

4.2 Metodologie vývoje 

Kvalitních metodologií, určených pro tvorbu software, existuje poměrně velké 

mnoţství. Ať uţ jsou to strukturované metodologie, kde kdysi dominovala například 

systémová analýza a design (dále jen SA/SD), nebo objektové metodologie, kde kralovalo 

dlouhou dobu OMT (Object Modeling Technique). Dnes je fenoménem oblasti analýzy a 

návrhu softwaru jazyk UML (Unified Modeling Language). 

Do určité fáze projektu jsou tyto nástroje bezpochyby vhodné i pro vývoj webových 

aplikací. Datové modelování, ať uţ je prováděno pomocí Class diagramů (UML, OMT) 

nebo entitně relačních diagramů (SA/SD), je v klasických metodologiích velice slušně 

propracováno. Rovněţ funkční modelování (diagram datových toků - DFD) a dynamické 

modelování (stavové diagramy, diagramy aktivit) jsou v UML nebo OMT na vysoké 

úrovni. 

V určité fázi analýzy ovšem můţeme zjistit, ţe nám něco znatelně chybí. Úspěch 

webových aplikací je totiţ do značné míry postaven na funkčnosti a ergonomii 

uţivatelského rozhraní [8]. 
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4.3 WebML (Web Modeling Language) 

Řešením můţe být WebML – poměrně mladá metodologie, která je určená 

výhradně pro návrh webových aplikací. WebML není jen jazykem (sadou formálních 

grafických specifikací) jako UML, ale definuje i kompletní proces návrhu internetových 

aplikací a podporuje celý ţivotní cyklus produktu. 

Hlavní cíl návrhu WebML představuje moţnost oddělit při modelování informační 

obsah stránek (datový model) od jejich struktury a navigace (hypertextový model) 

nezávisle na konkrétním designu uţivatelského rozhraní (prezentační model). WebML 

umoţňuje specifikovat i dynamickou stránku webové prezentace (nejrůznější operace a 

manipulace s daty), které jsou vyvolávány jako vedlejší efekt navigace [8]. 

 



Hana Hálová: Turistický mapový portál Beskyd 

 

 

2010 10 
 

 

5 ANALÝZA POŢADAVKŮ 

Proces vývoje webové aplikace do značné míry kopíruje klasické obecné schéma 

vývoje softwaru, které se skládá z následujících fází: sběr a specifikace poţadavků, 

analýza, implementace, testování, nasazení a údrţba. 

Při vývoji webové aplikace je důraz kladen především na úvodní fáze celého 

procesu vývoje, tedy na fáze sběru poţadavků, analýzy a návrhu. WebML development 

process se skládá z následujících fází: 

 specifikace poţadavků na webovou aplikaci 

 návrh datové struktury 

 tvorba hypertextového modelu 

 návrh architektury aplikace a implementace 

 testování 

 nasazení a údrţba aplikace 

Fáze specifikace poţadavků představuje kritický krok při tvorbě webové aplikace. 

Na kvalitní specifikaci poţadavků přímo závisí úspěch celého projektu. Mezi kvalitou 

zadání a kvalitou výsledného produktu platí nesporně přímá úměra [11]. 

Dílčím úkolem této diplomové práce bylo provést analýzu poţadavků na webový 

portál jako celek. Kapitola 5 Analýza požadavků nepopisuje poţadavky na diplomovou 

práci, ale jedná se poţadavky zadavatele na finální portál. Výsledkem diplomové práce 

tedy není splnění všech úkolů vyplývajících z této analýzy. 

Na základě konzultací se zadavateli byly stanoveny níţe uvedené poţadavky na 

webový portál. 

5.1 Struktura webového portálu 

Struktura webového portálu (viz Obr. 2 Struktura webového portálu) bude 

reflektována nabídkou v navigačním panelu. Obsah odpovídající vybrané stránce bude 

zobrazován v hlavním panelu webu. 
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Obr. 2 Struktura webového portálu 

5.1.1 Úvodní strana portálu 

Úvodní stránka je návštěvníkovi zobrazena po vstupu na webový portál Beskydská 

magistrála. Hlavním prvkem této stránky bude mapová aplikace, která bude umístěna v 

hlavním panelu (viz kapitola 5.6 Layout webového portálu). Dle aktuálního reţimu 

webového portálu se bude zobrazovat odpovídající mapová aplikace (viz kapitola 5.1.3 

Mapa) 

V informačním panelu napravo od mapového okna bude umístěn přehled 

posledních aktualit a novinek z právě zobrazených středisek. Novinky se budou dynamicky 

měnit ihned po změně rozsahu mapy.  
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Nad mapovou aplikací bude zobrazen definovaný počet nejaktuálnějších novinek 

portálu Beskydská magistrála. 

5.1.2 Novinky 

Úplný přehled všech novinek projektu Beskydská magistrála. Funkcionalita 

odpovídá historii akcí a událostí pod-webu střediska (více viz kapitola 5.2.4 d) Historie 

akcí a událostí). 

5.1.3 Mapa 

Mimo zobrazení mapové aplikace na hlavní stránce portálu (viz kapitola 5.1.1 

Úvodní strana portálu) budou obě varianty odpovídající letní a zimní sezóně dostupné 

v sekci Mapa.  

5.1.3.1 Zimní varianta mapové aplikace 

Na úvodní stránce portálu bude mapa schematicky zobrazovat oblasti působnosti 

jednotlivých středisek na celkovém zájmovém území, kde kaţdá oblast střediska bude 

probarvena dle aktuálního stavu sněhové pokrývky (resp. stavu běţeckých tras). Po 

kliknutí na zvolenou oblast (středisko) dojde k zobrazení detailnější mapy daného 

střediska. 

Ke specifickým vlastnostem „zimní“ mapy patří: 

 Zobrazení běţeckých tras 

 Grafické zobrazení stavu běţecké trasy (upravená, neupravená, nesjízdná) 

 Zobrazení informace o datu a čase poslední úpravy trasy 

 Zobrazení údajů o výšce sněhové pokrývky v jednotlivých střediscích 

 Zobrazení obrazu z kamer (kliknutím v mapě na symbol kamery) 

 Vyhledání nejkratší trasy ze zvoleného výchozího místa do místa cílového 

(moţnost volby striktně se drţet tras běţeckých nebo libovolné trasy 

označené jako turistická či jiná udrţovaná cesta) 

 Vyhledání trasy na základě uţivatelem definovaných průjezdních bodů 

 Zobrazení výškového profilu definované trasy 
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 Export nalezené trasy pro GPS 

Ke kaţdé trase bude přístupný její popis, seznam nástupních míst a další dostupné 

informace. 

5.1.3.2 Letní varianta mapové aplikace 

Mapa na úvodní stránce bude zobrazovat celé zájmové území se zobrazením 

cyklistických tras. Po přiblíţení mapy na větší detail se zobrazí i trasy turistické, které bude 

moţné volitelně vypnout ze zobrazení (stejně tak i cyklistické).  

K vlastnostem této „letní“ mapy patří: 

 Zobrazení cyklistických tras (moţnost vypnutí) 

 Zobrazení turistických tras (moţnost vypnutí) 

 Zobrazení obrazu z kamer (kliknutím v mapě na symbol kamery) 

 Vyhledání nejkratší trasy ze zvoleného výchozího místa do místa cílového 

(moţnost volby tras cyklistických nebo turistických) 

 Vyhledání trasy na základě uţivatelem definovaných průjezdních resp. 

průchozích bodů 

 Zobrazení výškového profilu definované trasy 

 Export nalezené trasy pro GPS 

5.1.4 Střediska 

Stránky jednotlivých středisek budou obsahovat následující části: 

a) Úvodní strana střediska 

Tato část bude pro kaţdé středisko výchozí. Bude obsahovat: 

 Rozcestník na další části (viz následující odstavce) 

 Popis střediska 

 Mapu střediska 

 Aktuality 

 Zpřístupnění aktualit pomocí RSS kanálů 
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b) Popis střediska 

Detailní popis střediska – moţnosti vyţití, ubytování (dle potřeb a v plné 

kompetenci kaţdého střediska). 

c) Počasí a kamery 

Stránka bude zobrazovat: 

 Seznam míst s kamerovým systémem a zobrazením miniatury aktuálního 

záběru – po kliknutí aktuální obraz v plné velikosti 

 Popis aktuálního počasí v daném středisku (teplota, sníh, … - dle 

dostupnosti údajů z meteorologických stanic jednotlivých středisek) 

d) Historie akcí a událostí 

Tato sekce bude informovat jak o nadcházejících událostech, tak i o událostech 

uplynulých. Historii novinek a událostí bude moţné filtrovat, vyhledávat v něm a novinky 

zpětně prohlíţet. 

e) Ostatní informace (relevantní informační RSS kanály) 

Pro dané středisko je moţné definovat seznam relevantních RSS kanálů, které jsou 

pak v dané sekci zobrazovány. Takto je moţné na stránce střediska zobrazovat informace 

z relevantních zdrojů (městské úřady, kulturní akce, …)  

5.1.5 Kontakty 

Přehled kontaktů projektu Beskydská magistrála. Na této webové stránce budou 

uvedeny kontakty na odpovědné osoby provozovatele systému (Moravskoslezský kraj), 

technickou podporu jednotlivých systémů (systém informačních panelů, správa webového 

portálu, údrţba GPS zařízení, a další). 

5.1.6 O projektu 

Stránka webu seznamující návštěvníka s projektem Beskydská magistrála, jeho 

rozsahem a cíli.  
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5.2 Publikování a podpora prohlíţečů 

Všechny funkce a techniky publikování informací a dat jsou primárně zaměřeny na 

klienty (prohlíţeče) běţných počítačů (stolních, notebooků, …). Proto není-li řečeno jinak, 

je daná funkce webového portálu popisována v provedení pro tyto klienty. 

Mezi podporované prohlíţeče na PC budou patřit následující: 

 Internet Explorer 6.0+, 

 Mozilla Firefox 2.0+, 

 Google Chrome, 

 Opera 9.0+, 

 Mozilla 1.8+. 

5.3 Validita kódu aplikace 

Výsledná webová aplikace (webový portál) musí produkovat výhradně validní kód. 

Validita bude ověřována prostřednictvím validátorů konsorcia W3C dostupných na adrese 

http://validator.w3.org/. Konkrétně je poţadována validita dle následujících technologií: 

 HTML 

 CSS 

 RSS 

V případě definice CSS stylů je moţné se odchýlit od striktní specifikace v případě, 

ţe to bude vyţadovat zajištění kompatibility se staršími prohlíţeči. 

5.4 Optimalizace pro vyhledávače (SEO) 

Aplikace bude zpracována s ohledem na metodiky a doporučení pro tvorbu 

webových aplikací přívětivých pro vyhledávače – tzv. SEO friendly.  SEO techniky 

pouţité pro webový portál Beskydská magistrála se zaměří na URL optimalizované pro 

vyhledávače, správné pouţívání titulků a nadpisů, automatické generování sitemaps.xml a 

tvorbu zpětných odkazů. 

http://validator.w3.org/
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5.5 Design webového portálu 

Design webového portálu bude vyhotoven ve dvou provedeních, které budou 

tematicky odpovídat letní a zimní sezóně. Zároveň se bude autor jak grafického návrhu, tak 

celého designu webu řídit grafickým manuálem Moravskoslezského kraje. Tento dokument 

je moţné stáhnout z adresy: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/publikace/ 

graficky_manual.pdf. V případě, ţe byl grafický manuál od data publikování této analýzy 

přesunut, je moţné nalézt aktuální odkaz na webu MSK (http://www.kr-

moravskoslezsky.cz/).  

5.6 Layout webového portálu 

Kaţdá stránka webového portálu bude rozloţena do následujících 4 oblastí: 

 Záhlaví (A) 

 Navigační panel (B) 

 Hlavní panel (C) 

 Informační panel (D) 

 

Obr. 3 Layout webového portálu 

 

Celá stránka (layout) zabírá vţdy 100% šířky okna prohlíţeče. Navigační panel (B) 

zabírá šířku 250 bodů (pixelů). Tato šířka je konstantní a nezávislá na aktuální šířce okna 

prohlíţeče. 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/publikace/%20graficky_manual.pdf
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/publikace/%20graficky_manual.pdf
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
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5.7 Specifikace ovládání mapové aplikace 

Mapová aplikace bude řešena jako modul webového portálu, který bude nezávisle 

konfigurovatelný. V rámci dodávky budou na webu fungovat dvě instance tohoto modulu, 

kaţdá pro jeden reţim webového portálu (letní/zimní, více viz kapitola 5.1.3 Mapa). 

 

Obr. 4 Základní layout mapové aplikace 

 

5.7.1 Úrovně měřítka mapové aplikace 

Mapová aplikace bude definovat seznam podporovaných měřítek. Všechny nástroje 

(zejména nástroje umoţňující operace s mapou a měřítkem – viz kapitola 5.7.2.1 Toolbar – 

nástrojová lišta) a funkce pak budou tato měřítka automaticky zohledňovat. 

5.7.2 Nástroje mapové aplikace 

Mapová aplikace bude sestávat z následujících komponent: 

 Toolbar – nástrojová lišta 

 Nástroj pro „Posun v mapě a zoom“ 
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 Mapové okno 

 Grafické měřítko 

 Aktuální souřadnice – dle polohy kurzoru myši 

5.7.2.1 Toolbar – nástrojová lišta 

Tlačítka (a ostatní ovládací prvky) nástrojové lišty slouţící k ovládání mapové 

aplikace. Tlačítka se dělí do dvou tříd podle chování (TOOL a OPERATION).  Třída 

TOOL reprezentuje tlačítka, které slouţí k výběru nástroje, se kterým koncový uţivatel nad 

mapou pracuje. Tento nástroj je pak aktivní aţ do zvolení jiného nástroje. Aktivní nástroj 

je graficky odlišen od ostatních (neaktivních) tlačítek třídy TOOL. Příkladem můţe být 

například nástroj pro měření délek. Třída OPERATION zahrnuje tlačítka, které po 

stisknutí (kliknutí myši) vykonají konkrétní operaci. Příkladem takového tlačítka je 

například funkce Zoom-in. Po stisknutí tlačítka se okamţitě provede změna úrovně 

aktuálního měřítka. 

Nástrojová lišta bude obsahovat skupiny tlačítek:  

a) Základní operace s mapou a změna měřítka 

 Zoom-in – přiblíţení mapy o jednu úroveň  

 Zoom-out - oddálení mapy o jednu úroveň 

 Pan d&d – posun mapy taţením (drag&drop) 

 Zoom in d&d – změna rozsahu mapy dle obdélníku zadaného taţením nad 

mapou (drag&drop) 

 Rozsah na celou oblast – nastaví rozsah mapy na oblast pohoří Beskydy. 

b) Operace „Go to location“ 

 Přiblíţení na vybrané středisko 

 Rozbalovací menu se seznamem středisek – po výběru střediska dojde 

ke změně rozsahu mapy na oblast vybraného střediska a jeho okolí 

(definováno polygonem, více viz kapitola 5.1.4 Střediska). 

 Přiblíţení na vybraný bod zájmu 
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 Rozbalovací menu bude v reţimu „autocomplete“. Poloţky 

rozbalovacího menu budou dynamicky aktualizovány z databáze dle 

řetězce zadávaného uţivatelem. Po nalezení poţadovaného bodu zájmu 

a jeho výběru dojde ke změně rozsahu mapy na oblast jeho nejbliţšího 

okolí. Jelikoţ se jedná o bodovou vrstvu, nastaví se automaticky úroveň 

měřítka nastavená pro tuto operaci v konfiguraci aplikace.  

c) Ostatní funkce 

 Měření vzdálenosti 

 Po výběru tohoto nástroje, se zobrazí plovoucí okno zobrazující úhrn 

vzdáleností naměřených zadávání jednotlivých lomových bodů linie do 

mapy. 

 Export aktuálně zadané linie do formátu kompatibilního s GPS  

 Aktuálně zadaná linie (ať uţ se jedná o nalezenou trasu či výsledek 

měření vzdálenosti) je exportována do formátu vhodného pro běţná 

turistická GPS zařízení a nabídnuta ke staţení. 

 Zobrazení informace o trase 

 Po zvolení tohoto nástroje a kliknutí na poţadovanou trasu (či do jejího 

bezprostředního okolí) se zobrazí veškeré dostupné informace o dané 

trase.  

 Vyhledání turistické trasy 

 Po zvolení nástroje „Vyhledání turistické trasy“ se zobrazí plovoucí 

okno rozdělené na dvě části. V první je k dispozici seznam jednotlivých 

bodů hledané trasy zadaných uţivatelem (po aktivaci nástroje prázdný 

seznam). V druhé polovině je automaticky generovaný profil trasy, který 

je přepočítávaný po kaţdé úpravě seznamu zadaných bodů trasy. 

 Do seznamu bodů trasy se zadávají jednotlivé body kliknutím do mapy.  

 Ze seznamu se body odstraňují kliknutím na ikonu (kříţek) 

odstraňovaného bodu, která je součástí kaţdé poloţky seznamu. 
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 Jednotlivé body zadané uţivatelem jsou při vyhledání výsledné 

turistické trasy zohledněny v tom pořadí, jak byly uţivatelem zadány. 

 Trasa je vyhledávána nad vrstvou Tras (více viz kapitola 8.3.1 

Relevantní vektorová data). Výchozí bod vyhledávání odpovídá 

nejbliţšímu lomovému bodu vrstvy Trasy od kaţdého uţivatelem 

zadaného bodu. 

Logika na straně serveru bude v rámci webového portálu řešena pomocí webových 

sluţeb dodaných firmou ELVAC SOLUTIONS, nástroje vyjmenované v kapitole 5.7.2.1 

Toolbar – nástrojová lišta c) Ostatní funkce nejsou tedy náplní diplomové práce.  

5.7.2.2 Nástroj pro „Posun v mapě a zoom“ 

Uţivatelský ovládací prvek pro posun v mapě do 4 základních světových stran, 

který současně umoţňuje měnit měřítko v definovaných úrovních. Jedná se o nástroj běţně 

pouţívaný ve většině veřejných mapových aplikací, viz např. Google Maps, Yahoo Maps 

apod. 

5.7.2.3 Mapové okno 

Panel na webové stránce, který slouţí k vizualizaci aktuálního výřezu mapy 

rozloţeného do dlaţdic odpovídajícího rozměru. Velikost panelu se automaticky 

přizpůsobuje velikosti okna prohlíţeče.  

5.7.2.4 Grafické měřítko 

Grafické měřítko umoţňuje uţivateli vytvořit přibliţnou představu o podrobnosti 

mapy a odhadovat vzdálenosti na mapě. 

5.7.2.5 Aktuální souřadnice – dle polohy kurzoru myši 

V závislosti na poloze kurzoru nad mapou se bude uţivateli zobrazovat aktuální 

geografická souřadnice tohoto místa v souřadnicovém systému S-JTSK. 

5.7.2.6 Zobrazení informací z meteorologické stanice a kamery 

Po kliknutí na aktivní body mapy (markery) se zobrazí informační bublina 

zobrazující aktuální záběr kamery společně s aktuálními údaji z meteorologické stanice. 
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5.7.3 Velikost mapového okna 

Šířka mapového okna je dynamická. Chování mapového okna je definováno tak, 

aby zaujímalo vţdy maximální moţnou šířku, která je k dispozici. Tento rozměr je 

definován aktuální šířkou okna prohlíţeče mínus šířka Hlavního panelu (více viz kapitola 

5.6 Layout webového portálu). 

Výška mapového okna je taktéţ dynamicky kalkulována. Základní poţadavek na 

výšku prohlíţeče je zaujetí minimálně 50% šířky prohlíţeče.  

5.8 Uţivatelé a role 

Webový portál rozlišuje minimálně tři základní úrovně přístupu. Anonymní 

uţivatel, Redaktor, Administrátor. Kaţdý návštěvník webu je automaticky anonymním 

uţivatelem. Po úspěšné autentizaci je pak autorizován. 

5.8.1 Anonymní uţivatel 

Jde o běţného návštěvníka webu, který má přístup na čtení pro všechny zdroje 

informací a funkce mapových aplikací. Anonymní uţivatel nemá přístup 

k administračnímu modulu systému. Kaţdý návštěvník webového portálu se automaticky 

stává anonymním uţivatelem aţ do chvíle, dokud je v rámci daného sezení úspěšně 

autentizován. 

5.8.2 Redaktor 

Uţivatel s touto rolí má stejná přístupová práva ke čtení všech zdrojů informací a 

funkcím mapových aplikací jako anonymní uţivatel. Na rozdíl o něj se však můţe přihlásit 

do administračního modulu systému a spravovat pod-web jednoho konkrétního střediska.  

5.8.3 Administrátor 

Administrátor má moţnost jak číst veškeré zdroje informací a pouţívat všechny 

mapové funkce, tak můţe přistupovat do administračního modulu. Zde můţe zasahovat do 

pod-webů jednotlivých středisek a to ve stejném rozsahu, jako je tomu u role Redaktor 

(více viz kapitola 5.8.2 Redaktor). 

Mimo to má k dispozici rozhraní pro celkovou administraci webového portálu (více 

viz kapitola 5.9 Administrace systému). 
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5.9 Administrace systému 

Administrace systému probíhá prostřednictvím administračního modulu webového 

portálu Beskydská magistrála. Přístup do administračního modulu je umoţněn pouze 

autentizovaným uţivatelům s rolí Redaktor či Administrátor (více viz kapitola 5.8 

Uživatelé a role). Uţivatel je pak autorizován k pouţití administračních nástrojů dané 

úrovně. 

5.9.1 Správa webového portálu 

Sekce administračního modulu zaměřená na správu samotného webového portálu 

Beskydská magistrála. Ta bude umoţňovat provádění následujících úloh: 

 Správa novinek a oznámení portálu 

 Správa uţivatelů 

 Prohlíţení historie logů (přístupy a operace na webu)  

5.9.1.1 Novinky portálu 

Administrační modul umoţňuje prohlíţet, vytvářet, editovat a mazat novinky 

zobrazované na úvodní stránce portálu. U kaţdé novinky je moţné definovat nadpis, 

úvodní text, tělo zprávy a časový interval, v jehoţ rámci je novinka zobrazena. 

Tělo zprávy bude modifikováno prostřednictvím WYSIWYG editoru (více viz 

kapitola 5.9.4 WYSIWYG editor). 

5.9.1.2 Správa uživatelů 

Administrátor má k dispozici rozhraní pro prohlíţení, vytváření, editaci a mazání 

uţivatelských účtů systému. Současně umoţňuje jednotlivým účtům přiřadit konkrétní roli 

v systému (Administrátor, Redaktor).  

5.9.1.3 Prohlížeč historie logů 

Rozhraní umoţňující prohledávat a libovolně filtrovat záznamy o přístupech do 

systému (logy). Umoţňuje filtrovat logy dle IP adresy či její masky, časového intervalu či 

typu prováděné operace (přístup, vytvoření objektu, editace objektu, smazání objektu, …).  
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5.9.2 Redigování sekcí jednotlivých středisek 

Modul umoţňující autentizovaným uţivatelům s rolí Redaktor spravovat pod-web 

jednoho konkrétního střediska. 

5.9.2.1 Modifikace popisných informací o středisku 

Formulář umoţňující editovat stránku s popisnými informacemi o středisku. Bude 

realizován formou WYSIWYG editoru (více viz kapitola 5.9.4 WYSIWYG editor). 

5.9.2.2 Editace stavu tras 

Rozhraní umoţňující editaci stavu běţeckých a turistických tras spadajících pod 

dané středisko. Tímto způsobem bude umoţněno jak modifikovat informace získané z GPS 

jednotlivých roleb, tak zadávat nové stavy na trasách. Tento systém pro správu tras bude 

koncipován tak, aby byl schopen plně nahradit systém pořizování těchto údajů 

automatickou cestou z GPS zařízení umístěných na jednolitých rolbách.  

5.9.3 Administrace informačních zdrojů systému informačních panelů 

Rozhraní umoţňující administraci veškerých informací zobrazovaných na 

informačních LCD panelech umístěných v jednotlivých střediscích pohoří Beskydy. 

Systém pro správu informačních LCD panelů není předmětem této analýzy. Je však 

nezbytné, aby připravovaný webový portál umoţnil jednotlivým administrátorům a 

redaktorům úplnou správu informačního obsahu LCD panelů umístěných v jednotlivých 

střediscích. 

5.9.4 WYSIWYG editor 

WYSIWYG editor je nástroj, který bude v prostředí webového portálu umoţňovat 

jednotným způsobem editovat obsah jednotlivých webů. V prostředí webového prohlíţeče 

tak poskytne následující funkce: 

 Kopírovat, vyjmout, vloţit, vloţit z produktů MS Word 

 Krok zpět, krok vpřed 

 Odstranit formát (u vybraného textu) 

 Seznam (číslovaný, odráţky) 

 Odsazení (vlevo, vpravo) 
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 Vloţení/zrušení odkazu (hyperlinku) 

 Vloţení obrázku (upload obrázku, obrázek z URL + moţnost uloţení z URL na 

lokální server) 

 Vloţení a modifikace tabulky (vloţení, odstranění, sloučení a rozdělení řádků, 

sloupců, buněk) 

 Pouţití předdefinovaných stylů (z rozbalovacího menu) 

 Výběr fontu (z rozbalovacího menu) 

 Výběr velikosti písma (z rozbalovacího menu) 

 Nastavení zarovnání textu (vlevo, vpravo, na střed, na šířku stránky zarovnané 

vlevo i vpravo) 

 Nastavení vlastností textu (tučné, kurzíva, podtrţené, přeškrtnuté) 

 Nastavení barvy pozadí (výběr z palety barev) 

 Nastavení barvy fontu (výběr z palety barev) 

 Moţnost zobrazení preview editované stránky  

 

5.10 Diagram případů uţití 

Diagram případů uţití (Use Case Diagram) zobrazuje chování systému nebo jeho 

části z hlediska jednotlivých aktérů. Je určen pro zachycení funkcí, které systém poskytuje 

svému okolí a definice vyuţití těchto funkcí. Vyjadřuje vztahy mezi aktéry (Actors) vně 

systému a případy uţití (Use Case) uvnitř systému. 

Níţe uvedený Diagram případů uţití věrně reflektuje jednotlivé funkční poţadavky 

vymezené v kapitole 5.8 Uživatelé a role a 5.9 Administrace systému. Není tedy zapotřebí 

uvádět bliţší popis jednotlivých případů uţití. 
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Obr. 5 Diagram případů užití 



Hana Hálová: Turistický mapový portál Beskyd 

 

 

2010 26 
 

 

6 ANALÝZA TECHNOLOGIÍ A STANDARDŮ 

Nejvíce vyuţívaným způsobem práce s mapovými sluţbami je přístup k mapovým 

sluţbám prostřednictvím webových aplikací. Uţivatel ke své práci potřebuje pouze 

počítač, připojení k internetu/intranetu a webový prohlíţeč, a je tak prakticky zbaven 

závislosti na programovém vybavení instalovaném na pracovní stanici. Jednoduché 

webové aplikace umoţňují zobrazování, vyhledávání a identifikaci geodat, jednoduché 

prostorové analýzy, vytváření poznámek i nových geodat. 

6.1 Mapové servery 

Mapové servery jsou programy pracující nejčastěji na architektuře klient-server, 

zpracovávající data s geografickým vztahem. Mohli bychom také říci, ţe jsou to v podstatě 

geografické informační systémy, které jsou ovšem ovládány pouze pomocí parametrů – 

textově a neinteraktivně. Spolupracují s některým z webových serverů, který jim předá 

potřebné parametry odeslané z webového formuláře. Ty jsou zpracovány a zpět je vrácen 

buď soubor s mapou anebo výsledek dotazu. Mapová sluţba zveřejňuje své rozhraní 

prostřednictvím mapového serveru a mapový server zveřejňuje informace o na něm 

běţících mapových sluţbách. Tento koncept umoţňuje vyhledávání a katalogizaci 

zveřejněných mapových sluţeb [12]. 

Mapových serverů je celá řada. Některé jsou komerční (například servery od firem 

ESRI, TopoL nebo T-Mapy), některé jsou uvolněny pod některou z licencí umoţňující 

jejich svobodné uţívání.  

6.1.1 UMN MapServer 

Mezi nejoblíbenější Open Source mapové servery patří mapový server UMN 

MapServer – mapový server univerzity v Minnesotě. Tento program sice není uvolněn pod 

oblíbenou GNU GPL (všeobecná veřejná licence), jeho licence je ale dostatečně 

„svobodná“ na to, aby umoţňovala kolektivní vývoj. 

Existují v zásadě tři moţnosti, jak pouţívat mapový server: 

 buď jako CGI-program vracející na základě vstupních parametrů obrázek 

mapy (map), 
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 nebo jako CGI-program vracející na základě vstupních parametrů a šablony 

hotovou internetovou stránku s mapou, 

 nebo můţeme pouţít celou řadu rozhraní k různým programovacím 

jazykům, tzv. MapScript, jako jsou Python, PHP nebo Perl. 

Na Obr. 6 Schéma fungování mapového serveru je znázorněno schéma, jak mapový 

server pracuje. Z pracovní stanice přijde dotaz na server s poţadovanými mapovými 

vrstvami a souřadnicemi zájmového území. MapServer vyrobí z daného území obrázek 

mapy se všemi vrstvami, legendu, referenční mapu a jiné. Vše je definováno v 

konfiguračním souboru. Zpět ke klientovi je v závislosti na poţadavku vrácen obrázek 

mapy, celá HTML stránka nebo výsledek dotazu do databáze. Jednotlivé servery spolu 

mohou komunikovat pomocí sluţeb WMS, WFS a dalších a poskytovat si tak navzájem 

mapy [12]. 

 

Obr. 6 Schéma fungování mapového serveru 
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6.1.2 GeoServer 

GeoServer je Open Source aplikace, která umoţňuje serverovat geografická data 

různých formátů. GeoServer je vyvíjen na platformě Java s vyuţitím Open Source 

knihovny GeoTools, která implementuje nejnovější standardy konsorcia OGC. 

Z technického hlediska se jedná o webovou aplikaci zaloţenou na JavaServer Pages (JSP) 

a servletech fungujících pod některým z aplikačních serverů (např. Tomcat). Z Obr. 7 

Zapojení GeoServeru do systémuje zřejmé zapojení GeoServeru do systému. Oproti UMN 

MapServeru vyniká především jednodušší instalací i obsluhou. Především z tohoto důvodu 

byl GeoServer vybrán pro tuto práci. Umoţňuje exportovat několik datových formátů, 

mimo jiné Oracle Spatial, ArcSDE, PostGIS, ESRI Shape Fines, DB2, MySQL, GeoTIFF a 

další. 

 

Obr. 7 Zapojení GeoServeru do systému 

 

Data jsou zpřístupněna přes rozhraní WFS (Web Feature Service), WMS (Web 

Map Service) nebo WFS-T, které plně odpovídají aktuálním OGC standardům. 

Zajímavostí je plánovaná podpora sluţby WCS (Web Coverage Service), která umoţňuje 

exportovat multidimenzionální rastrová data např. rastrová data spolu s informací 45 o 

nadmořské výšce pixelu (DEM). Přes výše uvedená rozhraní lze získat data ve formátech: 

KML, GML, Shapefile, GeoRSS, PDF, GeoJSON, JPEG, GIF, PNG, SVG a dalších viz 

Obr. 8 Publikace dat pomocí GeoSeveru. 
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Obr. 8 Publikace dat pomocí GeoSeveru [20] 

Sluţba zajišťuje načtení grafické informace z datového úloţiště (databáze), její 

převod do vizuální podoby aplikací příslušných vykreslovacích stylů a následně také 

publikaci pomocí OGC standardů WMS, případně WFS. 

Interpretace vrstev je definována prostřednictvím jazyka SLD. Jedná se o 

specifikaci standardizovanou OGC, díky čemuţ je zajištěna podpora v mnoha 

desktopových GIS klientech (např. uDig, OpenJUMP). Díky tomu je moţné jednoduše 

nastavovat i sloţitější vzhled vrstev. Výhodou GeoServeru je, ţe umí nativně vytvořit 

výstup v KML, který je posléze moţné otevřít v populárním Google Earth. V poslední 

době je vývoj GeoServeru dynamičtější neţ vývoj MapServeru. 

6.2 Mapová aplikační rozhraní 

Mapová aplikační rozhraní, tzv. Map API jsou poměrně mladou technologií. 

Poskytovatelé mapových sluţeb zpřístupnili své projekty skrze aplikační programová 
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rozhraní pro širokou veřejnost. Spousta poskytovaných nástrojů pro práci s mapou 

společně s mnoţstvím sluţeb pro editaci obsahu mapy umoţňuje uţivatelům těchto API 

vytvářet robustní mapové aplikace na svých webových stránkách. 

V praxi to znamená, ţe i malé a střední firmy zabývající se vývojem mohou 

vyuţívat výhod velkého projektu v rámci svého malého projektu. Dostávají tak k dispozici 

sofistikované funkce a data za cenu řádově niţší, neţ jakou by představovala jejich 

implementace či pořízení ve vlastní reţii.  

6.2.1 OpenLayers 2.8 

OpenLayers je knihovna napsaná v jazyce JavaScrit, která slouţí k vývoji 

klientských mapových aplikací interpretovaných prohlíţečem. Ačkoliv je práce 

s knihovnou velmi jednoduchá, intuitivní a autor webové aplikace či stránky je schopen 

zprovoznit základní mapovou aplikaci během několik minut, umoţňuje současně 

v podstatě neomezené a velmi pokročilé moţnosti pro další rozšiřování její funkcionality.   

Knihovna byla původně vyvíjena společností MetaCarta, která ji následně 

poskytnula veřejné komunitě vývojářů OSGeo (The Open Source Geospatial Foundation).  

OpenLayers je k dispozici jako Open Source programový produkt bez jakýchkoliv 

poplatků. Konkrétně je tato knihovna poskytována pod BSD licencí. 

OpenLayers slouţí primárně pro zobrazování dat v moderních prohlíţečích. 

Klíčová je nezávislost na jakékoliv technologii běţící na straně serveru, coţ umoţňuje její 

nasazení v kontextu libovolných vývojových prostředí a platforem. Knihovna poskytuje 

aplikační rozhraní pro vývoj webových mapových aplikací ne nepodobné dnes nejvíce 

rozšířeným mapovým API jako jsou Google Maps, MSN Virtual Earth API a další.  

Primárně je knihovna koncipována jako klientské prostředí pro zobrazování dat 

poskytovaných ve standardech OGC. Je vyuţívána jako integrovaný nástroj pro náhled dat 

spravovaných v serverovém řešení GeoServer (více viz kapitola GeoServer). 

Důleţitým faktorem, který z velké části rozhodl o nasazení této knihovny v rámci 

diplomové práce a projektu Orientačně – informačního systému, je moţnost zobrazení a 

práce nejen s prostorovými daty publikovanými prostřednictvím standardizovaných 

rozhraní (jako například WMS, WFS, …), ale současně také podpora komerčních 

mapových rozhraní. Je tedy moţné v rámci jedné aplikace zobrazovat současně data 
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z Google Maps, Yahooo Maps atd. Takto je vývojáři poskytnut komfort dobře dostupných 

mapových podkladů komerčních sluţeb, avšak současně je zajištěna dostatečná úroveň 

nezávislosti na jejich poskytovateli. To je dáno moţností vyměnit v jiţ existující mapové 

aplikaci poskytovatele dat bez zásahu do programového kódu (například změnou 

v konfiguračním souboru aplikace). 

6.2.2 Google Maps API 

Společnost Google přišla jako první s myšlenkou „vypustit na veřejnost své mapy“. 

Google Maps API bylo spuštěno jiţ před cca třemi lety.  

Google Maps API je volně dostupné na adrese http://www.google.com/apis/maps/ 

(resp. pokyny pro zřízení sluţby). Zájemce však musí mít zřízený účet na serveru 

Google.com a před pouţitím sluţby je ještě nutné si zaţádat o vygenerování unikátního 

klíče, který pak jednoznačně identifikuje doménu. Vyzvednutím klíče uţivatel zároveň 

souhlasí s licenčními podmínkami uţívání Google Maps API. 

Google Maps API je doplňkem webové aplikace http://maps.google.com/, 

neumoţňuje však vyuţívat všech moţností tohoto mapového serveru – nejsou k dispozici 

některé ovládací prvky a mapové vrstvy. 

6.2.2.1 Výhody Google Maps API 

Mezi aktuálně dostupnými mapovými API je sluţba společnosti Google 

pravděpodobně jedna z nejpropracovanějších. Vyuţívá obrovské datové základny Google 

Maps a zároveň jsou tyto data ze strany Googlu aktualizována - bez nutnosti zásahu 

uţivatele vyuţívajícího API. 

Z postavení společnosti Google dále vyplývá, ţe za těmito sluţbami stojí 

kvalifikovaná skupina vývojářů. Integrace a nastavení API tedy probíhá bez obtíţí, 

komponenta je stabilní a rychlá (ve smyslu prodlevy při zobrazování dat – pokud je 

připojení uţivatele dostatečné, na straně API nevznikají problémy). 

Protoţe k ovládání třídy API je třeba vyuţívat specifických metod a parametrů, 

nelze se vyhnout studiu dokumentace. Ta je aktuálně dostupná pouze v angličtině, 

neobsahuje však zbytečný text a orientuje se na kód a ukázkové příklady. Správce webu je 

tedy schopný při základní znalosti angličtiny, HTML a JavaScriptu zprovoznit 

http://www.google.com/apis/maps/
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jednoduchou mapovou aplikaci. Rizikem kaţdé sluţby API je zprostředkování funkčnosti a 

dat ze strany poskytovatele. V případě nedostupnosti tohoto poskytovatele, nebo dokonce 

ukončení činnosti poskytovatele, by nebylo moţné komponentu dále vyuţívat. Společnost 

Google představuje do jisté míry spolehlivé zázemí a splňuje předpoklad, ţe sluţbu bude 

nejspíše moţné bez problému vyuţívat i v několika následujících letech. 

Google Maps API od června 2006 umoţňuje geokódování neboli proces zpětného 

přiřazení souřadnic na základě dodaného fulltextového názvu města či ulice. Naši 

republiku sice Gmaps nemají zpracovanou se zaměřením kaţdého č.p. jako domácí 

poskytovatelé mapových sluţeb, nicméně Google je jediný, kdo geokódování poskytuje. V 

praxi tak můţete poměrně jednoduše získat alespoň souřadnice všech obcí ČR. 

Google Maps je ideálním nástrojem pokud chce uţivatel pouţít vlastní mapové 

podklady. Poměrně jednoduchým způsobem je moţné namísto standardních map od 

Google vyuţít vlastní podklady, a nahradit tak například chybějící turistické trasy. 

6.2.2.2 Nevýhody Google Maps API 

Podle úvahy výše lze sice předpokládat, ţe sluţba bude dostupná, nelze to však 

zaručit. Jakékoliv vyuţití komponenty třetí strany v projektu tedy znamená, ţe je nutné 

spolu s projektem samotným kontrolovat i tyto sluţby. 

Dále nelze zaručit, ţe sluţba nebude v budoucnu zpoplatněná, nebo jinak omezená. 

Licenční ujednání totiţ tuto moţnost samozřejmě dovoluje. Vývoj situace kolem Google 

Maps API naneštěstí také přispívá k této úvaze. Sluţbu vyuţívá stále početnější skupina 

webových portálů a po zpoplatnění by pravděpodobně určitá část uţivatelů do hotových 

API investovala, namísto komplikací s přechodem na jinou API, nebo jiných alternativ. 

V licenčním ujednání společnost Google dokonce uvádí, ţe API rozhraní aktuálně 

není zatíţeno zobrazováním reklamy, ale tuto moţnost si vyhrazuje. Současně se zavazuje, 

ţe bude o této skutečnosti uţivatele instance informovat 90 dní předem.  

Pro pouţití v čistě lokalizovaných aplikací (např. v rámci ČR, nebo dokonce měst) 

nemusí být geografické rozlišení Google Maps API dostačující. U tohoto omezení se však 

dá předpokládat vývoj k lepšímu, jelikoţ Google neustále investuje do rozšiřování a 

lokalizace svých sluţeb [14]. 
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6.2.3 Yahoo 

Yahoo! Maps Web Services - The Yahoo! Maps Developer APIs jsou volně 

dostupná na adrese http://developer.yahoo.com/maps/. 

Své uţivatele si Yahoo! Maps Developer APIs získala především svým uţivatelsky 

příjemným návodem pro zabudování mapových komponent do webových stránek. Ovšem 

v porovnání s Google Maps mají mapy Yahoo podstatně méně detailní satelitní snímky a to 

především u východoevropských států (s výjimkou velkých měst). Tato informace se týká i 

České Republiky.  

Mapové podklady poskytované společností Yahoo nemají diakritiku, častým 

problémem jsou názvy delších a lomených ulic – název je pouze na začátku ulice, ale za 

křiţovatkou uţ ne, takţe uţivatel někdy nemá šanci zjistit, kam aţ daná ulice vede. Také 

geokódování není tak precizní jako u Google konkurence. Na druhou stranu někteří 

uţivatelé uvádí u normálního zobrazení mapových podkladů více geografických detailů, 

čímţ se zároveň snaţí omluvit vyšší zátěţ systému a niţší mnoţství přenášených dat oproti 

konkurenci.  

Mapy pro Yahoo dodávané společností Navteq prošly aktualizací v březnu 2008, 

měly by tedy být ze všech poskytovatelů nejaktuálnější. Přes tato tvrzení však v datech 

Yahoo chybí např. nová dálnice D1 (D47) přes Ostravu a ryhlostní silnice R48 u Českého 

Těšína, které jsou uţ na mapách Google zobrazeny.  

Při aktualizaci se mírně změnil vzhled mapy, dá se říci, ţe momentálně je 

propracovanější neţ u některých konkurentů. V rámci aktualizace byla doplněna i některá 

mapová data. Změny v Yahoo Maps zřejmě ocení příznivci geocachingu. Geocaching je 

hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v pouţití navigačního systému GPS při 

hledání skrytého objektu zvaného „cache“, o němţ jsou známy jen jeho souřadnice. V 

těchto mapách je totiţ zobrazena poloha „cache“ v listingu na webu geocaching.com. 

Dříve často nebyly pouţitelné, nyní pro základní orientaci o poloze „cache“ stačí [15]. 

6.2.4 Microsoft Virtual Earth 

API rozhraní pouţitelné na webových stránkách umoţňuje zobrazovat kromě 

klasického 2D pohledu i 3D pohled na leteckou mapu, kdy jsou snímky foceny z úhlu, 

http://developer.yahoo.com/maps/
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nikoli shora. Tímto způsobem není zmapován celý svět, ba ani celá Evropa. U 

podporovaných měst ale Virtual Earth na tento pohled sám upozorní. 

3D mapy vypadají opravdu působivě. Pro jejich vyuţití je však potřeba speciálního 

doplňku ve webovém prohlíţeči. Zatím je podporován Internet Explorer a Mozilla Firefox. 

Nutná je také podpora DirectX 9 a systém Windows XP nebo vyšší. 

Oficiální dokumentace nejen v anglickém jazyce (čeština a slovenština chybí) je 

dostupná na stránkách Microsoftu v části Virtual Earth Interactive SDK. Popis šesté verze 

Virtual Earth Map Control SDK můţete nalézt na webu MSDN. 

Mapy nelze moc doporučit pro orientaci v České republice. Důvodem je to, ţe 

Microsoft pouţívá mapové podklady firmy Navteq, která ještě nemá Česko tak dobře 

zpracované. Kvalita leteckých snímků je podstatně horší neţ u Google. Je třeba smířit se s 

tím, ţe stejně jako Google Earth jde o americkou sluţbu, takţe nejdůleţitější jsou USA a 

Kanada. Na druhou stranu to můţe slouţit pro demonstraci rozdílů mezi mapami Navtequ 

a konkurenčního TeleAtlasu, které se pouţívají i v navigačních systémech. 

Firma Microsoft provedla v červenci 2007 rozsáhlou aktualizaci své mapové 

sluţby. Mapy byly vybaveny stínovaným reliéfem, přidáno nebo aktualizováno bylo 26 TB 

dat včetně nových 3D map a leteckých snímků. Aktualizace se dotkla několika kanadských 

a dvou evropských měst a desítek amerických měst. České republiky se ani tentokrát 

bohuţel přímo netýkala [15]. 

6.2.5 Map24 

Free Map24 AJAX API 2.0 bylo vydáno 17. července 2007. Tyto méně známé 

mezinárodní online mapy mají originální grafické zpracování. Jsou poměrně rychlé, jde-li 

o rychlost práce a zobrazování map, nemají velkou konkurenci. Nabízí dobře fungující 3D 

pohled na mapu nebo např. takovou specialitu, jakou je průlet nad plánovanou trasou. 

Mapové technologie Map24 jsou unikátní. Nejdůleţitější funkcí těchto online map je 

plánovač tras. Map24 nabízí také dopravní informace, umí tedy přizpůsobit doporučenou 

trasu aktuální situaci na silnicích. 

Pro poţadovanou webovou aplikaci by ovšem ani tyto mapy nebyly ideální. 

Fotomapa nemá příliš dobré podklady, design map je trochu netradiční, avšak dá se na něj 
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poměrně rychle zvyknout. Map24 je ukázkou, ţe kvalitní mapová aplikace nemusí být jen 

záleţitostí velkých serverů. 

Tato internetová mapová sluţba existuje uţ více neţ dva roky i v české verzi na 

adrese http://www.cz.map24.com/ [16]. 

6.2.6 MultiMap  

Multimap se se svými mapovými sluţbami zaměřuje především na lokalizaci sluţeb 

(např. benzínové pumpy, restaurace, kina) a díky své aktuální a rozsáhlé databázi těchto 

objektů je povaţován za světovou špičku v oblasti vyhledávacích sluţeb ve vztahu k 

poloze. Výsledky vyhledávání jsou řazeny podle vzdálenosti od hledaného místa. Celý 

projekt je také propojen s encyklopedií Wikipedie. Ve Velké Británii je Multimap společně 

s Google Maps a Google Earth nejpopulárnějším mapovým portálem, podobně jako 

Mapy.cz v Česku. 

V prosinci 2007 oznámila společnost Microsoft, ţe koupila firmu Multimap. 

Obchod byl uskutečněn za cenu 24,4 milionů liber, coţ je přibliţně 51 milionů dolarů. 

Firma Microsoft se touto dohodou snaţí konkurovat čím dál tím populárnějším Google 

Maps. Z Multimapu se stane dceřiná společnost a bude pravděpodobně zapojena především 

do vývoje Virtual Earth a Live Search. Největší efekt Microsoft očekává zejména v 

budoucnosti, protoţe řešení vyvinuté Multimap lze vyuţít na všech platformách, které 

Microsoft momentálně vyvíjí. 

Aplikační programové rozhraní tzv. „MultiMap Open API“ je dostupné na adrese 

http://www.multimap.com/openapi/. 

6.2.7 Open Street Map 

Open Street Map (OSM) je mladý projekt zaměřený na tvorbu a poskytování geo-

grafických dat neomezenému okruhu uţivatelů. Projekt vznikl proto, ţe většina map na 

internetu je zatíţena různými technickými a právními omezeními jejich uţívání. Tento fakt 

brání lidem k jejich kreativnímu, produktivnímu a neobvyklému pouţití. OSM umoţňuje 

lidem volně nakládat s geografickými daty a v neposlední řadě nabízí data dostupná v 

aktualizované a platné podobě bez dalších nákladů a omezení. 

http://www.cz.map24.com/
http://www.multimap.com/openapi/
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Všechny výše uvedené mapové sluţby mají jednu společnou vlastnost. Přesto, ţe 

jsou v současnosti poskytovány prostřednictvím svých API, byly vytvořeny jako komerční 

produkt. To znamená, ţe daná firma investovala finanční prostředky do sběru dat a 

vytvoření mapových podkladů a teď pochopitelně vlastní práva na dílo.  

U OSM je ale situace úplně jiná. Mapu celého světa "kreslí" dobrovolníci, kteří 

výsledek své práce pošlou na Internet a všichni ostatní mohou mapu pouţívat, kopírovat a 

dokonce i editovat. Systém funguje podobně jako známá encyklopedie Wikipedia. Pokud 

někdo v mapě objeví chybné zakreslení, jednoduše mapu upraví tak, jak chce a pošle ji 

ostatním na síť. Lidé, kteří pouţívají navigaci v autě, se často ocitají v situaci, kdy přijedou 

na kruhový objezd, ale přístroj si stále ještě myslí, ţe automobil jede přes tu starou 

křiţovatku, která tam byla před čtyřmi lety. Tento nový kruhový objezd bude přístroj znát 

nejdříve tak za šest let, jestli vůbec kdy. Pro OSM to však není ţadný problém. Uţivatel 

prostě zakreslí nový kruhový objezd a všem ostatním uţivatelům se uţ bude zobrazovat 

tento aktualizovaný stav. 

Editovat a poskytovat GSM tzv. „tracklogy“ můţe kaţdý, je však zapotřebí mít účet 

na wiki a účet pro editaci mapy. 

Protoţe OSM funguje teprve pár let, mapy mají do dokonalosti dost daleko. Stále 

obsahuje rozsáhlá nezmapovaná území. 

6.2.8 Česká mapová API 

Mezi nejznámější česká mapová rozhraní patří určitě Mapy.cz API poskytované 

portálem Seznam a Amapy.cz API provozované portálem Atlas. 

Ačkoliv je kopírování některých sluţeb Google domácími hráči občas kritizováno, 

v případě mapových API bude názor jistě opačný. Oba české servery se totiţ inspirovaly 

nejen v architektuře samotného API (alespoň navenek), ale také v názvu většiny metod. 

Směrem k vývojářům je to určitě krok vpřed, protoţe jim tím ušetří spoustu času v případě 

přechodu od jednoho systému k druhému [14]. 

6.2.8.1 Mapy.cz API 

Funkce i licenční podmínky profilují v tuto chvíli toto API jako náhradu za statický 

obrázek u kontaktů na webové stránce, neboť  
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 maximální počet zobrazení za den je 1000, coţ je samozřejmě vylučuje 

z pouţití na velkých navštěvovaných webech, 

 API je moţno vyuţívat pouze pro nekomerční účely, 

 API nabízí pouze omezené mapové podklady – lze tedy vloţit pouze 

základní mapový pohled, nikoli satelitní nebo hybridní vrstvu. 

Další omezení uţ nejsou pro většinu aplikací tolik důleţitá: 

 na mapě, kterou uţivatel získá prostřednictvím Mapy.cz API, chybí některé 

objekty, které na standardních mapách jsou – např. benzínové pumpy, 

stanice metra atp., 

 Mapy.cz API zatím nemají takové moţnosti jako Google Maps API – např. 

spojnice a různé překryvy mapy. 

Těchto nevýhod je škoda. Především vezme-li se v úvahu, ţe Mapy.cz API je pro 

pouţití v České republice daleko vhodnější neţ Google Maps API – díky databázi adres 

i díky tomu, ţe Mapy.cz pouţívá velká část českých uţivatelů internetu, a budou proto 

umět takové mapy lépe ovládat i na českých webech. 

Velkou výhodou jsou subjektivně nejlepší satelitní fotografie či detailní mapy měst 

a ulic ČR, zejména licenční politika a nedostatek funkcí však brání tvoření sloţitějších 

aplikací. 

Nejnovější verze Mapy.cz API v2.0 je dostupná na adrese http://api.mapy.cz/. 

6.2.8.2 Amapy.cz API 

Mapové řešení od Atlasu je subjektivně rychlejší a oproti Mapy.cz přináší zejména: 

 podporu pro vykreslování vektorových tras (turistické trasy, autobusové 

spoje), 

 lepší moţnosti přidávání obsahu jednotlivým bodům, velmi efektní je 

zejména rychlá tvorba fotogalerií. 

Stejně jako u Mapy.cz, i zde uţivatel nalezne detailní satelitní snímky i mapové 

podklady ulic a měst ČR.  
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V květnu 2007 portál Atlas aktualizoval tuto svoji sluţbu. Byla přidána funkce pro 

označení cyklotras a turistických tras. Toto zvýraznění je dostupné na letecké i základní 

mapě, ale aţ od měřítka 1:500 000. S tím souvisí také zobrazování vybraných bodů 

turistického zájmu (např. informačních center, kempů či památek). Atlas aktualizoval i 

databázi gastronomických objektů zahrnující restaurace, jídelny, čajovny nebo bary.  

Při vyhledávání optimální trasy a měření vzdálenosti uţivatel jistě uvítá uhlazenější 

zobrazení vykreslovaných tras a inteligentnější princip "Najdi nejbliţší" s postupným 

zvětšováním prohledávané oblasti. 

Nových funkcí se dočkalo i API a díky nim lze do mapy vloţit desítky tisíc značek 

a nově lze v API pouţít i vlastní mapové podklady, které můţe uţivatel doplnit i vlastními 

vrstvami. Všechny dosavadní funkce, jako doplnění map o vlastní ikony, značky, 

fotografie a vysvětlivky, zakreslování vektorových tras, získali aktualizovanou 

dokumentaci. Byla přidána nová třída JSON-P, která by měla vývojářům usnadnit tvorbu 

komunitních mapových mashupů. 

Z ţádných zdrojů se mi nepodařilo zjistit informaci o omezení na zobrazení za den, 

předpokládám tedy, ţe u Amapy.cz API ţádné není. 

6.2.9 Srovnání API Mapy.cz, Amapy.cz a Maps.Google.com 

Následující tabulka (Tab. 1) nabízí srovnání tří mapových API, o kterých bylo 

uvaţováno jako o moţném zdroji podkladových dat.: Mapy.cz, Amapy.cz a 

Maps.Google.com. 

Je zřejmé, ţe do budoucna se bude obsah této tabulky značně měnit. Vývoj 

mapových API jde rychle kupředu, jednotlivý poskytovatelé se snaţí předhánět svoji 

konkurenci a vycházet vstříc svým uţivatelům.  

Pro domácí hráče jasně hrají lepší datové podklady (zatím) a v případě zpřístupnění 

funkce geocoding také kompletně zmapovaná ČR do úrovně čísel popisných. Vzhledem ke 

vstupu Google na český trh bude také zajímavé sledovat, jakým způsobem se zlepší jejich 

datové podklady a právě moţnosti geocodingu, protoţe toto je jediná slabost Gmaps oproti 

konkurenci (v případě, ţe ostatní geocoding vůbec uvolní).  
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Tab. 1 Srovnání mapových API Mapy.cz, Amapy.cz a Maps.Google.com 

 Mapy.cz Amapy.cz Maps.Google.com 

Rychlost načítání Vysoká Vysoká Střední 

Detailnost fotomap ČR Vysoká Vysoká  Střední 

Mapové podklady Evropa Evropa Svět 

Detailnost měst a ulic Vysoká Vysoká Střední 

Dokumentace Stručná Střední Výborná, detailní 

Podpora komunity Slabá Střední Výborná 

Omezení zobrazení / 

den 

1000 poţadavků 

denně 

Ţádná omezení Ţádná omezení 

Vektorové trasy Ne  Ano Ano 

Geocoding Ne Ne Ano (50000 

poţadavků denně) 

Vlastní mapy Ne  Ne Ano 

 

Hodně bude samozřejmě záleţet na licenčních podmínkách, protoţe při současném 

omezení např. u Seznam API nepomohou jeho rozmachu ani nadstandardní funkce. Velkou 

nevýhodou je také omezení obou českých API na konkrétní skript, nikoliv na doménu jako 

u Google [14]. 

6.2.10 Mapstraction 

Mapstraction je knihovna, která poskytuje společné aplikační programové rozhraní 

pro různá mapová API v jazyce JavaScript a umoţňuje tak snadné „přepínání“ mezi 

jednotlivými mapovými API. V praxi to znamená, ţe vývojáři si mohou kódy pro své 

aplikace napsat pouze jedenkrát a pak pohodlně přecházet mezi jednotlivými poskytovateli 

mapových sluţeb, v závislosti na potřebách projektu, pravidlech a podmínkách.  Tohoto 

faktu mohou vývojáři vyuţít především při výpadku jednoho API či při změnách licenční 

smlouvy. 



Hana Hálová: Turistický mapový portál Beskyd 

 

 

2010 40 
 

 

Knihovna Mapstraction přináší podporu pro 9 hlavních poskytovatelů mapových 

sluţeb: Google, Yahoo, Microsoft, Map24, MultiMap, MapQuest, FreeEarth, OpenLayers 

a v blízké budoucnosti také pro OpenStreetMap.  

Od pouţití knihovny Mapstraction bylo nakonec také ustoupeno, protoţe knihovna 

neposkytuje některé ze specifických funkcí jednotlivých API. Při aktualizaci některého 

konkrétního API je nová funkce v Mapstraction aktivní s poměrně velkým zpoţděním. 

Mapová aplikace je také při pouţívání této knihovny pomalejší, neţ při pouţití konkrétního 

API, jelikoţ algoritmus musí při kaţdém dotazu zjišťovat, o které API se jedná, a podle 

zjištěné informace spustit funkci daného API. 

6.3 Prostorová databáze 

6.3.1 PostgreSQL, PostGIS 

Pro práci byla vybrána prostorová databáze PostGIS, jelikoţ je díky typu licence 

dostupná pro jakékoliv uţivatele bez omezení. Princip práce s prostorovou databází a 

prostorovou informací obecně je přenositelný do prostředí libovolné prostorové databáze. 

PostGIS je rozšířením objektově-relačního databázového systému PostrgeSQL o 

podporu pro geografické objekty. Rozšiřuje tedy moţnosti PostgreSQL serveru tak, aby ho 

bylo moţno uţívat jako databázi pro geoinformační systémy a přidává některé funkce pro 

analýzu GIS objektů. PostGIS je tzv. "Open Source" produkt a splňuje OpenGIS standardy 

- tzn. standardy pro ukládání a snadný přenos dat mezi GIS aplikacemi. Je vyvíjen 

společností Refractions Research Inc. jako výzkumný projekt a je neustále zdokonalován 

[17]. 

6.3.2 SQL 

Zkratka SQL je zkratka anglických slov Structured Query Language, coţ v češtině 

znamená strukturovaný dotazovací jazyk. Jedná se o standardizovaný jazyk pouţívaný pro 

práci v relačních databázích. 

SQL patří mezi tzv. deklarativní programovací jazyky, coţ v praxi znamená, ţe kód 

jazyka SQL nepíšeme v ţádném samostatném programu (jako by tomu bylo např. u jazyka 

C nebo Pascal), ale vkládáme jej do jiného programovacího jazyka, který je jiţ 
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procedurální. Se samotným jazykem SQL lze pracovat pouze v případě, ţe je terminálem 

připojen na SQL server a na příkazový řádek jsou přímo zadávány příkazy jazyka SQL. 

SQL se skládá z několika částí. Některé části jsou určeny pro administrátory a 

návrháře databázových systémů, jiné pak pro koncové uţivatele a programátory. První 

částí jazyka SQL je jazyk DDL - Data Definition Language. Jedná se o jazyk pro vytváření 

databázových schémat a katalogů. Způsob ukládání tabulek definuje jazyk SDL - Storage 

Definition Language. Třetí částí pro návrháře a správce je jazyk VDL - View Definition 

Language, určující vytváření pohledů (pohled si lze představit jako virtuální tabulku 

sloţenou z různých jiných tabulek). Poslední částí, která byla převáţně pouţita při této 

práci, je jazyk DML - Data Manipulation Language, který obsahuje základní příkazy 

INSERT, UPDATE, DELETE a nejpouţívanější příkaz SELECT. S jazykem DML pracují 

nejvíce koncoví uţivatelé a programátoři databázových aplikací. 

K databázím bylo přistupováno prostřednictvím desktopové klientské aplikace 

pgAdmin (viz kap. 7.3.1) a většina operací byla prováděna přímým zadáváním SQL 

dotazů, např.: 

 Vytvoření nové vrstvy lyzarskych bezeckych tras kopií dat z tabulky 

„I_BM_LyzarBezeckaTrasa_L“ a její transformace do souřadnicového 

systému WGS-84 

CREATE TABLE I_BM_LyzarBezeckaTrasa_L_wgs84 WITH 

OIDS AS SELECT Transform(the_geom, 4326), * FROM 

I_BM_LyzarBezeckaTrasa_L; 

 Vypočtení délek jednotlivých úseků lyzarskych bezeckych tras za účelem 

zrychlení aplikace  

UPDATE "I_BM_LyzarBezeckaTrasa_L" SET 

"DELKA"=ST_Length(the_geom_102065); 

 

6.4 ASP.NET 2.0 

Ačkoliv název ASP.NET je odvozen od starší technologie pro vývoj webů ASP, 

obě technologie jsou velmi odlišné. ASP.NET je zaloţen na CLR (Common Language 

Runtime), který je sdílen všemi aplikacemi postavenými na .NET Frameworku. 

Programátoři tak mohou realizovat své projekty v jakémkoliv jazyce podporujícím CLR, 
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např. Visual Basic.NET, JScript.NET, C#, Managed C++, ale i mutace Perlu, Pythonu  a 

další. Aplikace zaloţené na ASP.NET jsou také rychlejší, neboť jsou předkompilovány do 

jednoho či několika málo DLL  souborů, na rozdíl od ryze skriptovacích jazyků, kde jsou 

stránky při kaţdém přístupu znovu a znovu parsovány. 

Koncept ASP.NET WebForms ulehčuje programátorům přechod od programování 

klasických aplikací pro Windows do prostředí webu: stránky jsou poskládány z objektů, 

ovládacích prvků (Controls), které jsou protějškem ovládacích prvků ve Windows. Při 

tvorbě webových stránek je tedy moţné pouţívat ovládací prvky jako tlačítko (Button), 

nápis (Label) a další. Těmto prvkům lze přiřazovat určité vlastnosti, zachytávat na nich 

události, atd. Tak, jako se ovládací prvky pro Windows samy kreslí do formulářů na 

obrazovku, webové ovládací prvky produkují HTML kód, který tvoří část výsledné stránky 

poslané do klientova prohlíţeče. 

6.5 DHTML 

DHTML neboli dynamické HTML je kombinace technologií pouţívaných ke 

tvorbě dynamických a interaktivních webových stránek. Těmito technologiemi se většinou 

myslí HTML, JavaScript, kaskádové styly (CSS) a někdy DOM (Document Object 

Model). Kombinace technologií HTML, JavaScript a CSS byla pouţita i ve vytvářené 

webové aplikaci. 

Jako DHTML se neoznačují prvky tvořené zásuvnými moduly jako Flash nebo 

Java. Jako opak dynamických stránek mohou být označeny statické HTML stránky, jejichţ 

obsah se po načtení nemění. 

Příkladem pouţití DHTML můţe být například vysunovací menu webové stránky 

nebo právě pouţití mapových API. 

6.5.1 HTML 

HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk 

pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web (dále 

jen WWW), který umoţňuje publikování dokumentů na Internetu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://cs.wikipedia.org/wiki/Platforma_Java
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zna%C4%8Dkovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext
http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
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Jazyk je aplikací dříve vyvinutého rozsáhlého univerzálního značkovacího jazyka 

SGML (Standard Generalized Markup Language). Vývoj HTML byl ovlivněn vývojem 

webových prohlíţečů, které zpětně ovlivňovaly definici jazyka [18]. 

6.5.2 JavaScript 

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehoţ 

autorem je Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape. 

Nyní se zpravidla pouţívá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW 

stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé 

interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků. 

Jeho syntaxe patří do rodiny jazyků C/C++/Java. Slovo Java je však součástí jeho 

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

spojuje jen podobná syntaxe. JavaScript byl v červenci 1997 standardizován asociací 

ECMA (Europen Computer Manufacturers Association) a v srpnu 1998 ISO (International 

Organization for Standardisation). Standardizovaná verze JavaScriptu je pojmenována jako 

ECMAScript a z ní byly odvozeny i další implementace. 

JavaScript byl původně obchodní název implementace společnosti Netscape, kde 

byl vyvíjen nejprve pod názvem Mocha, později LiveScript, ohlášen byl společně se 

společností Sun Microsystems v prosinci 1995 jako doplněk k jazykům HTML a Java. Pro 

verzi firmy Microsoft je pouţit název JScript. 

Program v JavaScriptu se obvykle spouští aţ po staţení 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 staţením z 

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

soubory, aby tím neohrozil soukromí uţivatele. 

JavaScript je moţné pouţít i na straně serveru. 

6.5.3 CSS 

CSS je zkratka anglického názvu Cascading Style Sheets, česky tabulky 

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

HTML, XHTML nebo XML. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/SGML
http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%BD_prohl%C3%AD%C5%BEe%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Objektov%C4%9B_orientovan%C3%A9_programov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skriptovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brendan_Eich
http://cs.wikipedia.org/wiki/Netscape_Communications_Corporation
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpret_%28software%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://cs.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grafick%C3%A9_u%C5%BEivatelsk%C3%A9_rozhran%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/C_%28programovac%C3%AD_jazyk%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Java
http://cs.wikipedia.org/wiki/Java
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=ECMA&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1998
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pro_normalizaci
http://cs.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://cs.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/Java
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP
http://cs.wikipedia.org/wiki/ASP
http://cs.wikipedia.org/wiki/Server
http://cs.wikipedia.org/wiki/Server
http://cs.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/Extensible_HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
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Jazyk byl navrţen standardizační organizací W3C. Byly vydány zatím dvě verze 

specifikace CSS1 a CSS2 (plus CSS 2.1), pracuje se na verzi CSS3. 

Hlavním smyslem je umoţnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho 

struktury a obsahu. Původně to měl umoţnit uţ jazyk HTML, ale v důsledku 

nedostatečných standardů a konkurenčního boje výrobců prohlíţečů se vyvinul jinak. 

Starší verze HTML obsahují celou řadu elementů, které nepopisují obsah a strukturu 

dokumentu, ale i způsob jeho zobrazení. Z hlediska zpracování dokumentů a vyhledávání 

informací není takový vývoj ţádoucí. 

Pouţívání kaskádových stylů ve srovnání se samotným HTML v praxi přináší řadu 

výhod: 

 rozsáhlejší moţnosti, 

 konzistentní styl, 

 oddělení struktury a stylu, 

 dynamická práce se styly, 

 kratší doba načítání stránky, 

 a jiné. 

Hlavní nevýhodou CSS je zatím stále špatná podpora v majoritních prohlíţečích. 

Různé prohlíţeče interpretují stejný CSS kód jinak a je někdy velmi obtíţné jej napsat tak, 

aby se na všech (resp. na několika vybraných) prohlíţečích výsledek zobrazil stejně. 

Situace se ale v současnosti značně zlepšuje, v souvislosti s tím se s napětím očekával 

příchod Internet Exploreru 7, který by měl postupně vytlačit svého předchůdce IE 6, který 

byl častým zdrojem problémů. Nicméně ani IE 7 se striktně nedrţí definice CSS 2.1 [18]. 

6.6 AJAX 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je obecné označení pro technologii 

vývoje interaktivních webových aplikací, která mění obsah svých stránek bez nutnosti 

jejich znovunačítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytuje uţivatelsky 

příjemnější prostředí, ale vyţaduje pouţití moderních webových prohlíţečů. 

Tyto aplikace jsou vyvíjeny s vyuţitím technologií: 

 HTML (nebo XHTML) a CSS pro prezentaci informací; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Internet_Explorer
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Interaktivita&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%BD_prohl%C3%AD%C5%BEe%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/Extensible_HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
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 DOM a JavaScript pro zobrazování a dynamické změny prezentovaných 

informací; 

 XMLHttpRequest pro asynchronní výměnu dat s webovým serverem 

(typicky je uţíván formát XML, ale je moţné pouţít libovolný jiný formát 

včetně HTML, prostého textu, JSON či EBML). 

Podobně jako DHTML nebo LAMP, AJAX ve skutečnosti není konkrétní 

jednotlivá technologie, ale pojem označující pouţití několika technologií dohromady s 

určitým cílem. 

6.7 IIS 

Microsoft IIS, neboli Internet Information Services, je kolekce programů a sluţeb 

umoţňujících realizovat HTTP a FTP servery. Nejzajímavější z nich je pochopitelně HTTP 

server, vyuţívat je samozřejmě moţné současně i FTP server. Microsoft IIS je kolekce 

software velice úzce integrovaného s operačních systémů Windows. Jeho nasazením je 

moţné získat z běţného operačního systému Windows či Windows Server systému 

plnohodnotný webový server schopný řešit poměrně sloţité i rychlost/výkon vyţadující 

úlohy. IIS je ale pouţitelný i pro jednoduché projekty, je snadno pouţitelný a snadno 

nastavitelný. V základní podobě, ihned po instalaci je totiţ moţné začít vyuţívat moţnosti 

HTTP protokol a provozovat Web server.  

6.8 RSS 

Technologie RSS umoţňuje uţivatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z 

webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, téţ RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj se 

většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například 

zpravodajské servery). Původně tento formát slouţil pouze k předávání aktuálních novinek 

mezi jednotlivými servery, které takto velmi jednoduše mohly odkazovat na aktuální 

články na jiných serverech. 

RSS formát poskytuje obsah celého článku, příp. jeho část, odkaz na původní 

článek a také jiná metadata. Tyto informace jsou posílány jako XML soubor nazývaný RSS 

zdroj, webový zdroj, RSS stream, RSS feed nebo RSS kanál. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://cs.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://cs.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%BD_server
http://cs.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=JSON&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=EBML&action=edit&redlink=1
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Software určený k práci s RSS kanály se označuje jako RSS čtečka. Můţe se jednat 

o samostatný specializovaný program nebo o modul jiného programu (typicky webového 

prohlíţeče či programu pro instant messaging), případně se můţe jednat o webovou 

aplikaci poskytující tuto funkčnost (např. Google Reader či NetVibes). 

Pokud některý webový server nabízí RSS kanály, obvykle to indikuje ikonkou, 

která vede přímo na URL příslušného zdroje, který uţivatel zadá do čtečky a ta poté 

zobrazí seznam všech takto zpřístupněných článků (či jiných odkazů). Čtečka pak 

pravidelně kontroluje toto URL a zobrazuje nové poloţky. 

Informační kanál RSS bude vyuţit k publikování všech novinek a aktualit 

zobrazovaných jak na úvodní stránce webového portálu, tak na pod-webech jednotlivých 

středisek. 

6.9 GeoRSS 

GeoRSS je novým standardem pro geokódování lokalit jako součásti webového 

informačního kanálu na bázi RSS. Název GeoRSS je odvozen právě ze zkratky RSS (více 

viz kapitola 6.8 RSS), který specifikace GeoRSS svým způsobem rozšiřuje. V GeoRSS 

sestává lokalita z geografické definice bodu, linie či polygonu zájmové oblasti a 

vztaţených popisných údajů k tomuto prvku. GeoRSS je navrţen k pouţití v klientských 

aplikacích, které vystupují v roli konzumenta těchto informačních kanálů.  

Prostřednictvím GeoRSS budou v rámci systému Beskydská magistrála 

publikovány informace vztaţené k jednotlivým střediskům, turistickým trasám a 

meteorologickým stanicím. 

6.10 WMS 

Web Map Service (WMS) je základní sluţbou pro práci s mapami na Internetu. 

Web Map Service znamená v překladu webová mapová sluţba. Jedná se o standard 

vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC). Sluţba pracující na 

principu klient-server umoţňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map v 

prostředí Internetu. Výsledkem poţadavku např. GIS aplikace na WMS server jsou 

primárně obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.), které zobrazují 

tematické geografické informace (tematickou mapu - vrstvu), nebo mohou být výsledkem 
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překrytu více vrstev (mapová kompozice). Tato sluţba umoţňuje, aby si uţivatel ve své 

aplikaci kombinoval data nejen v různých formátech, ale i data uloţená lokálně, s daty 

poskytovanými z několika internetových mapových serverů. 

Skutečnost, ţe jsou obrazová data georeferencována, zajistí jejich správnou 

prezentaci. Georeferencování v tomto případě můţeme chápat jako jednoznačně daný 

referenční souřadnicový systém a souřadnicový obdélník (box), který obsahuje 

poţadovaný obrázek v tomto systému. 

Specifikace WMS bude v rámci projektu vyuţita pro získávání podkladových dat 

mapové aplikace z definovaných  WMS serverů. 

6.11 WFS 

Zkratka WFS pochází z anglického Web Feature Service a do češtiny se 

nepřekládá. Jedná se taktéţ o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial 

Consortium (OGC). Sluţba pracující na principu klient-server umoţňuje sdílení 

geografické informace ve formě vektorových dat v prostředí Internetu. Výsledkem 

poţadavku např. GIS aplikace na WFS server jsou primárně geodata v formátu GML. 

Daná geografická data (bod, linie, plocha) jsou vztaţena k referenčnímu souřadnicovému 

systému, nejčastěji udávanému pomocí datasetu EPSG. 

Sluţba je obdobná OGC sluţbě Web Map Service (WMS), ale na rozdíl od ní 

poskytuje v základní verzi přístup pouze k vektorovým datům s atributy ve formátu GML. 

Standard WFS bude v rámci projektu Beskydská magistrála vyuţit k publikování 

informací o aktuálním stavu běţeckých tras. 

6.12 SLD 

Styled Layer Descriptor (SLD) je specifikace vytvořená konsorciem Open 

Geospatial Consortium. Jejím smyslem je specifikovat zápis kartografické vizualizace a je 

úzce spjata se specifikací Web Map Service. 

SLD je kódování, které rozširuje WMS tak, aby bylo uţivateli umoţněno definovat 

zobrazované údaje (jejich symboliku). 
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Specifikace definuje formát jazyka mapového stylingu pro tvorbu 

georeferencovaných map s uţivatelsky definovaným stylem. Dovoluje uţivatelům nebo 

jiným systémům, aby určili, které prvky nebo vrstvy jsou prezentovány jakými barvami a 

symboly. Jedná se tedy o styly jednotlivých vrstev. Uţivatelé mohou vytvořit sloţitější 

nebo jednodušší mapu přidáním nebo odebráním stylu vrstvy. 

Od roku 2002 bylo pouţíváno SLD ve fázi tzv. neschválené specifikace – verze 1.0. 

V roce 2005 prošlo závěrečnou úpravou a schválením, bylo uznáno plnohodnotnou 

specifikací – verze 1.1. 

Jedná se o doplněk, který byl původně vyvinut pro WFS a WCS, ale dnes se 

nejčastěji pouţívá v kombinaci s WMS. 

Více viz PŘÍLOHY 

6.13 KML 

KML, neboli Jazyk KML (Keyhole Markup Language), je gramatikou jazyka XML 

a souborovým formátem pro modelování a ukládání geografických funkcí, jako jsou body, 

linie, polygony, rastry a modely, které budou zobrazeny v aplikaci Google Earth, ve sluţbě 

Mapy Google či řadě dalších aplikací. 

Specifikace KML byla adoptována konsorciem OGC a je nadále harmonizována s 

dalšími relevantními standardy OGC. Mezi hlavní navzájem se doplňující skupinu 

standardů (do níţ KML patří) jsou povaţovány specifikace GML (Geography Markup 

Language), WFS, WMS a KML. 

Prostřednictvím jazyka KML bude v rámci webového portálu Beskydská magistrála 

publikována stejná skupina informací jako je tomu v případě standardu WFS. 
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7 NÁSTROJE POUŢITÉ K VÝVOJI 

Vývoj webové aplikace, stejně jako jakéhokoli informačního systému obecně, 

prochází různými fázemi v souladu s jeho ţivotním cyklem. Od počáteční analýzy a 

specifikace poţadavků, přes přípravu navrhovaných tříd a modelů potřebných ke 

korektnímu definování systému, aţ po fázi implementace a zavádění systému. Vývojář se 

tedy nutně musí seznámit s řadou nových technologií a nástrojů, jenţ slouţí ke zkvalitnění 

celého procesu tvorby informačního systému. Ačkoliv i dnes začíná vývoj téměř vţdy u 

tuţky, papíru a myšlenky, málokdo si ho jiţ dokáţe představit bez specializovaných CASE 

nástrojů, modelovacích či programovacích jazyků, vývojových prostředí, programových 

komponent apod. Následující kapitola se proto bude zabývat teoretickou přípravou 

k tvorbě webové aplikace v kontextu poţadavků vyplývajících ze zadání diplomové práce. 

7.1 UML – Unified Modelling Language 

7.1.1 UML a jeho význam 

Unifikovaný modelovací jazyk je vizuální modelovací jazyk pro specifikaci, 

vizualizaci, konstrukci a dokumentaci prvků objektově orientovaných systémů. UML není 

modelem postupů vývojáře či skupiny, tedy nijak nevypovídá o jednotlivých krocích 

potřebných k vytvoření systému. Pomáhá však jednoduše vizualizovat systém a 

komunikovat tak s okolím. 

UML je standardem OMG (Object Management Group) od roku 1997. Jeho pouţití 

zefektivňuje softwarový proces na základě standardní notace zejména pouţitím 

přehledných a snadno pochopitelných diagramů a schémat, čímţ překonává sémantickou 

mezeru mezi vnímáním skutečností uţivateli a řešiteli systému. Dále pak slouţí ke zlepšení 

a zpřesnění komunikace mezi členy vývojového týmu (analytici, vývojáři, testeři, vedoucí 

pracovníci apod.). Jeho výhodou je podpora celého vývojového cyklu systému. UML 

poskytuje pravidla pro pojmenování, rozsah platnost, rozsah viditelnosti, integritní 

omezení a provedení modelu [7]. 

UML modeluje systémy jako mnoţiny objektů, které spolupracují k dosaţení 

nějakého cíle. Hlavní dva aspekty UML modelu jsou: 
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 Statická struktura – Popisuje, jaké typy objektů jsou pro modelování 

daného systému důleţité a jak spolu souvisejí. 

 Dynamické chování – Popisuje ţivotní cyklus objektů. Způsob vzájemné 

spolupráce s cílem dosáhnou poţadované funkce navrhovaného systému. 

7.1.2 Unifikace 

Unifikace jazyka UML nevychází pouze z historických měřítek. Jazyk UML se 

snaţí o unifikaci různých domén včetně: 

Dříve navržené metody a notace – Jazyk UML sjednocuje vlastnosti a zkušenosti 

dříve navrţených technik. Zahrnuje „dobré zvyky“ z oblasti praktického návrhu 

softwarových systémů. 

Vývojový cyklus – UML nabízí vizuální syntaxi pro modelování během celého 

vývojového cyklu softwarového projektu, počínaje poţadavky na analýzu a implementací 

konče. 

Aplikační domény – UML byl vytvořen jako nástroj pro modelování čehokoliv od 

systémů zasazených do reálného času (real-time system) aţ po podpůrné systémy 

rozhodování. 

Implementační jazyky a platformy – UML je nezávislý na jakémkoli 

programovacím jazyce a na jakékoliv platformě. Přirozeně má kvalitní podporu čistě 

objektově orientovaných programovacích jazyků jako PHP5, Smalltalk, Java, C# apod. Je 

ovšem velmi efektivní rovněţ pro hybridní objektově orientované jazyky jako C++, i pro 

jazyky zaloţené na objektech, např. Visual Basic. 

Vývojové procesy – Přestoţe je metodika UP (Unified Process) spolu s jeho 

variantami pravděpodobně nejvíce upřednostňovanou metodikou vývoje objektově 

orientovaných systémů, podporuje jazyk UML mnoho dalších osnov procesu tvorby 

systému. 

Vlastní interní pojmy – UML se o vnitřní jednotu a konzistenci snaţí 

prostřednictvím malé mnoţiny interních pojmů [7]. 
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7.2 CASE nástroje 

CASE (Computer Aided Software Engineering) je speciální aplikace poskytující 

uţivateli prostředí pro návrh a tvorbu programového vybavení pro pouţití v různých 

oblastech lidské činnosti. CASE nástroje umoţňují zautomatizování některých procesů při 

tvorbě softwaru prostřednictvím programátorem zadaných obecných poţadavků. CASE 

spolupracuje také při tvorbě dokumentace. 

Jednotlivé modely je moţné vytvářet za pomoci různých jednoduchých 

dokumentačních a grafických nástrojů nebo robustních CASE nástrojů. Při volbě nástroje 

je nutné zváţit především rozsah modelů a míru potřebné týmové spolupráce při jejich 

tvorbě a úpravě. 

Klíčovou schopností robustních CASE nástrojů je schopnost zabezpečit vzájemnou 

konzistenci jednotlivých modelů mezi sebou. Informace vytvořené pomocí editorů 

diagramů jsou totiţ ukládány v databázi informací (repository), a tak nedochází k situacím, 

ţe na jednom diagramu je například rozhraní subsystému změněno, kdeţto na jiném 

diagramu zůstane toto rozhraní beze změny. CASE nástrojům nečiní také potíţe pracovat i 

s velmi rozsáhlými modely, které v průběhu modelování IS vznikají [7]. 

Poněkud vyšší pořizovací náklady standardního nástroje CASE, oproti levnějším 

alternativám prosté textové dokumentace, se rychle vrátí v úsporách práce programátorů, 

kteří se nemusí zabývat pracným sehráváním modelů a manuálním udrţováním jejich 

konzistence. 

Program Visaual Paradigm 6.1 se řadí mezi tzv. CASE nástroje. 

7.2.1 Visual Paradigm 6.1 

Visual Paradigm je program pro vytváření UML diagramů. Je to nástroj slouţící ke 

specifikaci, dokumentaci a stavbě systémů. Tento produkt stejnojmenné společnosti 

vyuţívá notaci a sémantiku jazyka UML, díky níţ je moţné kompletně budovat systémy 

nejen softwarové, ale obecně jakékoliv. Jeho verze 6.1 podporuje následující typy 

diagramů: 

 Diagram případů uţití (Use Case Diagram) 

 Diagram tříd (Class Diagram) 
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 Sekvenční diagram (Sequence Diagram) 

 Diagram spolupráce (Collaboration Diagram) 

 Diagram stavů (State Diagram) 

 Diagram aktivit (Activity Diagram) 

 Diagram komponent (Component Diagram) 

 Diagram nasazení (Deployment Diagram) 

Obsahuje nástroje pro kompletní vizuální návrh architektury aplikací a její 

vyjádření pomocí nejnovější notace jazyka UML (Unified Modeling Language). Nabízí 

propracované IDE pro vizuální návrh, můţe být dokonce integrováno s vývojovými 

prostředími Visual Studio.Net, Eclipse/WSAD, NetBeans/Sun ONE a JBuilder. Návrhy lze 

exportovat do mnoha grafických formátů i tisknout, umoţňuje generování podrobných 

zpráv v HTML a PDF. 

 

Obr. 9 Tvorba UML diagramů v prostředí Visual Paradigm 6.1 
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7.3 Ostatní programové vybavení 

7.3.1 pgAdmin III 1.8 

Nástroj pro snadnou správu databázového serveru PostgreSQL. Zahrnuje grafické 

administrativní prostředí, nástroj pro SQL dotazy, editor pro uloţené procedury a mnoho 

dalších věcí. Grafický nástroj podporuje všechny vlastnosti PostgreSQL a ulehčuje 

aministraci. Je dostupný ve více neţ 30 jazykových verzích a pro mnohé další operační 

systémy. 

 

Obr. 10 Vytvoření databáze v prostředí pgAdmin III 
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Obr. 11 Převod souřadnicového systému v prostředí pgAdmin III 

7.3.2 Quantum GIS 1.4.0  

Quantum GIS (QGIS) je uţivatelsky přívětivá multiplatformní GIS aplikace. 

Podporuje různé vektorové, rastrové i databázové formáty a je snadno rozšiřitelná pluginy, 

např. pro práci s GPS přístroji. S pomocí pluginu GRASS navíc umí pracovat s databází 

dalšího GIS GRASS a vyuţívat jeho nástrojů.  

 

Obr. 12 Zobrazení lyžařských běžeckých tras v prostředí QGIS 1.4.0 
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Aplikaci lze spustit na operačních systémech Linux, Unix, Mac OS X, Windows. 

Základní rysy Quantum GIS jsou: 

 podpora všech vektorových formátů obsaţených v knihovně OGR,  

 podpora všech rastrových formátů obsaţených v knihovně GDAL,  

 propojení s PostGIS databází,  

 propojení s GRASS a moţnost provádět prostorové analýzy,  

 lze zobrazovat atributové tabulky vybraným geografickým prvkům,  

 změna symbologie,  

 popisy geografických prvků,  

 export do map souboru pouţívaného MapServerem,  

 moţnosti rozšíření o přídavné moduly.  

Aplikace QGIS umoţňuje prostřednictvím modulu Spit importovat prostorová data.  

 

Obr. 13 Import SHP do prostorové databáze prostřednictvím modulu SPIT 
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Stěţejní pro import je volba správného SRID (Spatial Reference IDentifier). 

Seznam souřadnicových systémů a jejich SRID je dostupný jako součást knihovny PROJ4.  

PROJ4 je knihovna, která ve většině Open Source GIS projektů zajišťuje práci se 

souřadnicovými systémy. Součástí její distribuce jsou i konzolové programy slouţící 

k převodu souřadnic či rastrových nebo vektorových dat z jednoho systému na druhý. 

V práci byla pouţita následující SRID: 

Tab. 2 Použitá SRID 

Souřadnicový systém SRID 

S-JTSK 102065 

WGS 84 4326 

7.3.3 Visual Studio 2008 

Microsoft Visual Studio je vývojové prostředí (IDE) společnosti Microsoft. Můţe 

být pouţito pro vývoj konzolových aplikací a aplikací s grafickým rozhraním spolu s 

Windows Forms aplikacemi, webovými stránkami, webovými aplikacemi a webovými 

sluţbami na platformách Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET, 

.NET Compact Framework a Microsoft Silverlight.  

Visual Studio obsahuje editor kódu podporující IntelliSense a refaktorování. Další 

vestavěné nástroje zahrnují designer formulářů pro tvorbu GUI aplikací, designer webu, 

tříd a databázových schémat. Je moţné přidávat rozšíření, coţ vylepšuje funkčnost na 

téměř kaţdé úrovni - od přidání podpory pro verzovací systémy (jako Subversion a Visual 

SourceSafe) do přidání nových nástrojů jako editory a vizuální designery pro jazyky 

specifické pro obor nebo nástroje pro další aspekty návrhu programu (jako klient Team 

Foundation Serveru: Team Explorer).  

Visual Studio podporuje jazyky prostřednictvím jazykových sluţeb, coţ umoţňuje, 

aby editor kódu a debugger podporoval jakýkoliv programovací jazyk. Mezi vestavěné 

jazyky patří C/C++ (pouţitím Visual C++), VB.NET (pouţitím Visual Basic .NET) a C# 

(pouţitím Visual C#). Podpora dalších jazyků jako Chrome, F#, Python a Ruby spolu s 

ostatními můţe být přidána jazykovými sluţbami, které musí být nainstalovány zvlášť. 

http://vb.net/
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Také je podporováno XML/XSLT, HTML/XHTML, JavaScript a CSS. Existují i verze 

Visual Studia pro určitý jazyk, které uţivateli poskytují omezenější jazykové sluţby. Tyto 

individuální balíčky jsou Microsoft Visual Basic, Visual J#, Visual C# a Visual C++. 

 

Obr. 14 Režim návrh ve vývojovém prostředí Visual Studio 2008 

7.3.4 GIMP 2.6.8 

GIMP neboli GNU Image Manipulation Program („GNU program pro úpravy 

grafiky“) je svobodná multiplatformní aplikace pro úpravu a vytváření rastrové grafiky. 

Pouţívá se zejména pro úpravy fotografií, tvorbu webové grafiky a podobné účely. Kromě 

široké škály rastrových nástrojů obsahuje i některé vektorové funkce, které jsou uţitečnou 

pomůckou při práci s rastrovou grafikou (cesty, písma atd.). GIMP je dnes oficiální 

součástí projektu GNU. GIMP je dostupný zdarma pod licencí GPL. 

GIMP podporuje celou řadu funkcí pro práci s grafikou, mimo jiné: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%BD_software
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aplikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rastrov%C3%A1_grafika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vektorov%C3%A1_grafika
http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU
http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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 široká škála nástrojů (štětec, pero, tuţka, rozprašovač, guma, razítko a 

další), 

 práce s kanály, vrstvami a cestami, 

 grafické filtry, 

 dodatečné zásuvné moduly a skripty v dialektu jazyka Scheme, 

 práce s grafikou v prostoru RGB(a), stupních šedi nebo indexované paletě, s 

maximálně 8 bity na kanál, 

 plná podpora většiny významných standardních rastrových formátů: PNG, 

JPG, GIF, TGA, TIFF, BMP aj., 

 plná podpora vlastního nativního formátu XCF a částečná podpora 

nativního formátu Adobe Photoshopu (PSD), 

 import vektorových obrázků ve formátu SVG. 

              

 

Obr. 15 GIMP 2.6.8 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Scheme
http://cs.wikipedia.org/wiki/RGB
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
http://cs.wikipedia.org/wiki/JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/GIF
http://cs.wikipedia.org/wiki/TGA
http://cs.wikipedia.org/wiki/TIFF
http://cs.wikipedia.org/wiki/BMP
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=XCF&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=PSD&action=edit&redlink=1
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8 NÁVRH ŘEŠENÍ 

8.1 Základní koncepce 

Základní koncepce systému byla v kontextu zadaných úkolů a předpokládaných 

trendů vývoje stanovena takto: Bude se jednat o webovou GIS aplikaci sestavenou 

s vyuţitím knihovny OpenLayers. Pro správu a práci s prostorovými daty bude vyuţito 

objektově-relačního databázového systému PostrgeSQL s extenzí PostGIS. Pro konstrukci 

samotné webové stránky na straně klienta bude vyuţito technologie DHTML (6.5 

DHTML). Jednotlivé komponenty systému jsou zobrazeny ve schématu návrhu řešení 

(Obr. 16 Schéma návrhu řešení). 

 

Obr. 16 Schéma návrhu řešení 

 

Na straně klienta je prostřednictvím webového prohlíţeče interpretována mapová 

aplikace. Ta je sestavena pomocí javaskriptové knihovny OpenLayers, která umoţňuje 
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vyuţít jak komerční mapové sluţby (Google, Yahoo, Virtual Earth…), tak volně dostupné 

datové zdroje poskytované prostřednictvím standardizovaných rozhraní v síti internet.  

Webová aplikace běţící na straně serveru zasílá SQL dotazy do prostorové 

databáze a na základě výsledků zodpovídá specifické poţadavky klientské aplikace. 

Komunikace klientské aplikace s oběma servery probíhá prostřednictvím protokolu HTTP.  

8.2 Návrh modelu tříd systému 

Návrh modelu tříd byl vytvořen v prostředí programu Visual Paradigm 6.1 for 

UML. Na základě poţadavků zadavatele byl pro diagram tříd pouţitý anglický jazyk.  

Diagram tříd (Obr. 17 Diagram tříd) popisuje typy objektů (třídy) pouţívané 

v systému a statické vztahy mezi nimi. Třída je zapouzdřením určitých informací a 

chování. Informace jsou pak označovány jako atributy třídy a chování jako metody třídy. 

Atributy třídy představují informace, které instance třídy (objekty) uchovávají. Metody 

třídy jsou operace, za které je třída zodpovědná, nebo také zprávy, kterým rozumí. 

Zdrojem atributů třídy jsou věcné znalosti o dané problematice a analýza 

podrobných poţadavků uţivatelů. Atributy třídy by měli být atomické, tedy dále 

nedělitelné, coţ částečně odpovídá první normální formě E-R modelu. Pokud by měl být 

atribut strukturovaný, lze ho nahradit vlastní třídou a asociací. Zdrojem pro hledání operací 

jsou především scénáře analýzy případů uţití. Vytváří se model, který zatím nenavrhuje 

software, ale zjišťuje, co budoucí software musí umět. 

Mezi třídami mohou existovat různé vztahy. Sdílení informací mezi třídami lze 

dosáhnout pomocí asociace a agregace. Komunikaci mezi třídami lze zajistit pomocí 

asociace, agregace a závislosti. Hierarchii tříd lze vybudovat pomocí vazeb asociace, 

agregace, dědičnosti a realizace interface. 
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8.2.1 Diagram tříd 

 

Obr. 17 Diagram tříd 

8.2.2 Popis tříd 

Object (Objekt) – abstraktní nadtřída, která sama o sobě nereprezentuje ţádné 

konkrétní objekty reality. Umoţňuje pouze definovat mnoţinu metod a atributů, které jsou 

následně děděny všemi potomky (jsou dostupné v kaţdé třídě napříč celým systémem). 

LineFeature (Liniový geoprvek) a PointFeature (Bodový geoprvek) – abstraktní 

třídy definující liniové a bodové atributy (souřadnice, souřadnicové systémy, atd.) 
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News (Novinky) – novinka publikovaná v rámci některého ze středisek či obecná 

zpráva zadaná provozovatelem systému (MSK).  

Event (Událost) – akce nebo událost, její rozsah trvání, název, popis a doba (od, 

do) po kterou bude tato informace publikována. 

RssChannel (RSS kanál) – informační kanál relevantní k danému středisku. 

Zprávy z tohoto kanálu pak budou publikovány v rámci pod-webu střediska. 

Trail (Trasa) – geoprvek reprezentující jednu konkrétní turistickou trasu, její 

označení, název, barvu, správce.  

TrailSegment (Úsek trasy) – elementární segment trasy asociovaný ke konkrétní 

turistické trase (instanci třídy Trail). Eviduje stav upravenosti a datum poslední úpravy 

segmentu trasy.  

SnowGroomer (Rolba) – reprezentuje rolbu ve vlastnictví daného provozovatele 

střediska, její název, popis a parametry.  

Webcam (Webkamera) – reprezentuje kameru ve vlastnictví daného provozovatele 

střediska, její název, popis, parametry a adresu serveru zajišťujícího archivaci a 

publikování obrazových dat z kamery.  

WeatherStation (Meteostanice) – reprezentuje meteorologickou stanici ve 

vlastnictví daného provozovatele střediska, její název, popis, parametry a adresu serveru 

zajišťujícícho archivaci a publikování dat z meteorologické stanice. 

Partner (Středisko) – středisko a organizace zaštiťující jeho provoz, její bliţší 

identifikace a poloha. 

 Person (Osoba) – třída reprezentující libovolnou osobu jakkoliv spjatou s 

provozem systému 

 User (Uţivatel) – osoba s moţností autentizovat se vůči orientačně informačnímu 

systému. Uţivatel je pak na základě své Role autorizován k vybraným úlohám v systému. 

 Role (Role) – úroveň autorizace k úkonům v rámci systému. 
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8.3 Zdroje dat 

8.3.1 Relevantní vektorová data 

Jedná se o vektorová data, která se bezprostředně týkají projektu Beskydská 

magistrála. Patří sem: 

a) Polygonová vrstva definující prostorový rozsah jednotlivých středisek - 

polygony se mohou navzájem překrývat, tato vrstva bude slouţit k následujícím 

účelům: 

a. Zobrazení středisek v rozbalovacím menu 

b. Operace „Go to location“ (více viz kapitola 5.7.2.1 b) Operace „Go to 

location“) 

c. K identifikátoru kaţdého střediska budou asociována veškerá nastavení 

vztahující se k danému středisku (bliţší informace, konfigurace RSS 

kanálů, webové kamery, meteorologické stanice, apod.) 

b) Ostatní vektorové vrstvy – tyto vrstvy musí obsahovat příslušné atributy 

potřebné k identifikaci a odlišení (např. barvou) a 3D souřadnice. Třetí 

souřadnice pak definuje nadmořskou výšku v metrech. Tato data budou vyuţita 

pro generování profilu nalezené trasy. Konkrétně se jedná o: 

a. Turistické trasy 

b. Lyţařské běţecké trasy 

c. Cyklotrasy 

d. Doprovodná infrastruktura (nově instalovaná odpočívadla, informační 

tabule, panoramatické mapy, webkamery, meteorologické stanice) 

e. Naučné stezky 

f. Lyţařské areály 

c) Podkladová mapová data – jedná se o data, která budou slouţit jako základ 

mapové kompozice, nad kterými budou zobrazovány výše uvedené prvky. 

Volitelně a také v závislosti na měřítku mapy bude moţné jako podklad 
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zobrazovat některá z následujících dat, která do budoucna přislíbil poskytnout 

Moravskoslezský kraj: 

a. Ortofotomapa z roku 2006 od firmy GEODIS BRNO s rozlišením 

20 cm/pixel, 

b. Ortofotomapa z roku 2009 z produkce ČÚZK s rozlišením 25 cm/pixel, 

c. Rastrové mapové podklady pro měřítka 1:500 000, 1:200 000 a 1:50 000 

od firmy SHOCart, 

d. Rastrové mapové podklady RZM500, RZM200, RZM50 (i pro území 

Zlínského kraje) a RZM10 (pouze pro území MSK) z produkce ČÚZK, 

e. Digitální geografický model ZABAGED z produkce ČÚZK. 

8.3.2 Pouţitá data 

Vzhledem ke zpoţdění projektu však nebyla doposud všechna data dodána. Ověření 

funkcionality aplikace bylo provedeno na testovacích datech, konkrétně na vektorové 

vrstvě lyţařských běţeckých tras „I_BM_LyzarBezeckaTrasa_L“, která byla 

Moravskoslezským krajem dodána ve formátu SHP. 

Protoţe zadavatelem nebyla dodána ani podkladová data, pro zprovoznění aplikace 

byly prozatím nasazeny podkladové mapy poskytované serverem Google v rámci 

mapového aplikačního rozhraní Google Maps API (více viz kapitola 6.2.2 Google Maps 

API). 

V rámci Google Maps API v prototypu aplikace zobrazuji následující mapové 

kompozice: 

 topografie, 

 terénní mapa, 

 satelitní mapa, 

 kombinovaná. 
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8.4 Grafické rozhraní aplikace 

Prvním krokem při tvorbě grafického rozhraní bylo rozdělení plochy na logické 

celky, které byly vyvíjeny odděleně. K dělení ploch se v praxi vyuţívají čtyři základní 

techniky: 

 Tabulka (tag <TABLE>) – Tato metoda je pouţívaná spíše pro dělení 

jednodušších objektů jakými jsou formuláře či jednoduché webové stránky. 

Řešení sloţitých úloh touto metodou je velmi nepřehledné. 

 Blok (tag <DIV>) – Je novější alternativa k uvedeným tabulkám. Na rozdíl 

do nich nabízí překrývání jednotlivých bloků, poskytuje lepší moţnost 

nastavení pozice, apod.  

 Interaktivní rámec (tag <IFRAME>) – Jedná se o speciální objekt HTML, 

umoţňující vzájemné vnořování html dokumentů. Poskytuje dostatečnou 

úroveň separace jednotlivých částí. Bohuţel se jedná o objekt kvalitně 

podporovaný aţ posledními verzemi prohlíţečů. Jelikoţ u uţivatelů není 

moţné vţdy předpokládat poslední verze prohlíţeče, není (zatím) moţné 

tuto metodu pouţít. 

 Rámce (tag <FRAME> ) – Je klasickou a v současné době by se dalo říci 

v praxi mírně zastaralou metodou dělení plochy. Jednotlivé části jsou stejně 

jako v případě IFRAME reprezentovány různými HTML zdroji a je moţné 

kaţdou část individuálně aktualizovat aniţ by tím byly ostatní nějak 

ovlivněny. Navíc je tato technika dostatečně podporována i staršími verzemi 

prohlíţečů. 

K oddělení jednotlivých částí plochy byla pouţita metoda tabulek a bloků. Na Obr. 

18 Rozdělení plochy klientské aplikace jsou znázorněny hranice jednotlivých logických 

celků. Rozmístění ploch je v souladu se zadanými poţadavky, viz kapitola 5.6 Layout 

webového portálu. 
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Obr. 18 Rozdělení plochy klientské aplikace 

8.4.1 Navigační panel 

Navigační panel je hlavní rozcestník aplikace, který poskytuje uţivateli rychlý 

přístup k jednotlivým stránkám celého portálu. Navigační panel zabírá šířku 250 bodů 

(pixelů). Tato šířka je konstantní a nezávislá na aktuální šířce okna prohlíţeče. 

8.4.2 Nástrojová lišta (TOOLBAR) 

Nástrojová lišta je reprezentovaná tabulkou (<TABLE>), strukturovanou do 

poţadované podoby. V jednotlivých buňkách jsou umístěna tlačítka (<IMG>) a 

rozbalovací menu pro moţnost výběru mapové kompozice a rychlého zobrazení vybraného 

střediska. 

8.4.3 Mapové okno (MAP WINDOW) 

Mapové okno je reprezentováno objektem OpenLayers.Map. Součástí mapového 

okna je několik komponent dostupných v rámci knihovny OpenLayers: 

 V levém horním rohu komponenta pro pohyb v mapě a změnu měřítka 

OpenLayers.Control.PanZoom. 

 V levém dolním rohu měřítko OpenLayers.Control.ScaleLine. 

http://dev.openlayers.org/releases/OpenLayers-2.8/doc/apidocs/files/OpenLayers/Map-js.html#OpenLayers.Map.OpenLayers.Map
http://dev.openlayers.org/releases/OpenLayers-2.8/doc/apidocs/files/OpenLayers/Control/PanZoom-js.html#OpenLayers.Control.PanZoom.OpenLayers.Control.PanZoom
http://dev.openlayers.org/releases/OpenLayers-2.8/doc/apidocs/files/OpenLayers/Control/ScaleLine-js.html#OpenLayers.Control.ScaleLine.OpenLayers.Control.ScaleLine
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 V pravém dolním rohu se zobrazující hodnoty souřadnic polohy kurzoru 

pohybujícího se nad mapou (OpenLayers.Control.MousePosition). 

 

Obr. 19 Mapové okno 

8.4.4 Informační panel 

V informačním panelu se zobrazují novinky dle aktuálně zvoleného rozsahu mapy. 

Tato funkcionalita je zajištěna pomocí RSS kanálů a technologií GeoRSS (více viz 

kapitoly 6.8 RSS a 6.9 GeoRSS). Rozsah mapy je určen souřadnicemi pravého horního a 

levého dolního rohu, tyto informace jsou zaslány webové sluţbě, která vrací informace 

z odpovídajících RSS kanálů. 

8.4.5 Funce pro vizualizaci a práci s mapou  

S pomocí knihovny OpenLayers jsem připravila řadu dalších funkcí k vizualizaci a 

práci s mapou (např. Zoom In / Out, Pan, History, Full Extend, Center Click, atd.).  

 ZOOM IN/OUT (zmenšení/zvětšení rozsahu mapy)  

o Pomocí grafické komponenty pro zoom a posun: posunem jezdce nahoru 

nebo dolů o zvolený počet úrovní 

http://dev.openlayers.org/releases/OpenLayers-2.8/doc/apidocs/files/OpenLayers/Control/MousePosition-js.html#OpenLayers.Control.MousePosition.OpenLayers.Control.MousePosition
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 posunem nahoru ke znaménku plus se náhled přibliţuje 

 posunem dolů ke znaménku mínus se náhled oddaluje 

o Otočením kolečka myši, přičemţ nový náhled bude vycentrován do místa, 

kde byl umístěn kurzor myši v momentu pootočení 

 otočením kolečka od sebe (scroll-up) dojde k přiblíţení náhledu 

(zoom-in) 

 otočením kolečka k sobě (scroll-down) dojde k oddálení náhledu 

(zoom-out) 

o Dvojklikem do mapy se přiblíţí náhled o jednu úroveň (zoom in), přičemţ 

nový náhled bude vycentrován do místa kliknutí 

o Pomocí ikon pro Zoom In a Zoom Out v nástrojové liště (Toolbar) 

 PAN (posunutí mapy se zachováním rozsahu) 

o Pomocí grafické komponenty pro zoom a posun: Kliknutím na šipky je 

moţné posouvat mapu do čtyř světových stran. 

o Posunutí mapy pomocí taţení myší při drţení levého tlačítka myši: Pokud je 

aktivní jiná funkce, přepneme myš do reţimu taţení pomocí ikony pro 

posun (Pan) 

 ZOOM TO EXTEND (nastavení zvoleného rozsahu) 

o Zvolený rozsah mapy (extend) vybereme stisknutím tlačítka SHIFT a 

taţením myši přičemţ drţíme levé tlačítko myši 

o Pomocí ikony Zoom to extend 

 FULL EXTEND (nastavení plného rozsahu) 

o Po kliknutí na ikonu odpovídajícího nástroje z nástrojové lišty (více viz 

kapitola 5.7.2.1 Toolbar – nástrojová lišta). 

 ZOOM NA ZVOLENÉ STŘEDISKO 

o Po výběru daného střediska z rozbalovacího menu v nástrojové liště (více 

viz kapitola 5.7.2.1 b) Operace „Go to location“). 
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Pro definované funkce jako vyhledání turistické trasy, export aktuálně zadané linie 

do formátu kompatibilního s GPS, zobrazení informací o trase aj. bylo připraveno grafické 

rozhraní. K jejich zprovoznění dojde aţ po implementaci webových sluţeb zadavatelem. 

Zdrojové kódy některých funkcí a snímky obrazovky jsou součástí přílohy. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce byl návrh a realizace webové GIS aplikace, která bude 

umoţňovat připojení dat orientačně – informačního systému Beskydské magistrály.  

Pro přípravu bylo nezbytné seznámit se se základními principy budování webových 

aplikací se zaměřením na publikování geodat, technologií mapových serverů, následně 

s technologií mapových API, webdesignu, objektově orientovaného vývoje a v neposlední 

řadě bylo třeba prostudovat manuály všech zvolených technologií.  

Ve spolupráci se zadavatelem byla vytvořena analýza poţadavků na celý 

informační systém Beskydské magistrály. V rámci této analýzy bylo ujednáno, které 

datové zdroje pro tento projekt poskytne Moravskoslezský kraj. 

Systém byl navrţen v jazyce UML, který představuje současný standard pro 

objektově orientované modelování. K samotnému návrhu byl vyuţit produkt  Visual 

Paradigm 6.1, který mimo jiné umoţnil generování základních částí programového kódu a 

dokumentace.  

Výsledkem praktické části je funkční webová GIS aplikace sestavena pomocí 

javaskriptové knihovny OpenLayers, která umoţňuje vyuţít jak komerční mapové sluţby 

(Google, Yahoo, Virtual Earth…), tak volně dostupné datové zdroje poskytované 

prostřednictvím standardizovaných rozhraní v síti internet.  

V rámci klientské aplikace bylo navrţeno a implementováno grafické rozhraní 

včetně designu. S pomocí javaskriptové knihovny OpenLayers byli vytvořeny nástroje 

k vizualizaci a práci s mapou (např. zoom, pan, center click aj.). 

Aplikace plní všechny stanovené úkoly. V současné době byla předána zadavateli 

k testování. 

V diplomové práci byly popsány a rozebrány všechny důleţité aspekty vývoje 

mapových webových aplikací. Dostatek prostoru byl věnován popisu pouţitých technologií 

a porovnání jednotlivých volně dostupných API mapových sluţeb. 

Ačkoliv byl návrh i realizace webové aplikace v rozsahu diplomové práce jiţ 

dokončen, bude její vývoj ještě několik měsíců pokračovat. Dalším klíčovým krokem bude 

propojení aplikace s daty týkající se bezprostředně Beskydské magistrály. V nejbliţších 
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dnech se bude rozšiřovat klientského rozhraní o moţnost měření vzdálenosti a plochy a 

brzy by měly být implementovány webové sluţby zadavatelem, které uvedou do provozu 

funkce pro vyhledávání nejkratší trasy, export aktuálně zadané linie do formátu 

kompatibilního s GPS, zobrazení informací o trase aj. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha 1. Vytvoření panelu nástrojů 

// Funkce vytváří všechna tlačítka panelu nástrojů. Metoda je volaná v 

průběhu inicializace aplikace. 

 

function CreateToolbarControls() { 

 

    // Vytvoření objektu pro navigaci v historii práce s mapou 

 

    navigation = new OpenLayers.Control.NavigationHistory(); 

    navigation.previous.displayClass = "PreviousButton"; 

    navigation.previous.title = 

GetToolbarTooltipText('NavigationPrevious'); 

    navigation.next.displayClass = "NextButton"; 

    navigation.next.title = GetToolbarTooltipText('NavigationNext'); 

    map.addControl(navigation); 

 

    // Vytvoření úplného seznamu všech nástrojů. 

    var toolbarControls = [ 

            navigation.previous, 

            navigation.next, 

            new OpenLayers.Control.Button({ displayClass: "ZoomInButton", 

title: GetToolbarTooltipText('ZoomInButton'), trigger: function() { 

map.zoomIn(); } }), 

            new OpenLayers.Control.Button({ displayClass: 

"ZoomOutButton", title: GetToolbarTooltipText('ZoomOutButton'), trigger: 

function() { map.zoomOut(); } }), 

            new OpenLayers.Control.ZoomBox({ displayClass: 

"ZoomDragButton", title: GetToolbarTooltipText('ZoomDragButton'), 

alwaysZoom: true }), 

            new OpenLayers.Control.CenteringClick({ displayClass: 

"CenterButton", title: GetToolbarTooltipText('CenterButton') }), 

            new OpenLayers.Control.Button({ displayClass: 

"FullExtentButton", title: GetToolbarTooltipText('FullExtentButton'), 

trigger: function() { ZoomToFullExtent(); } }), 

            new OpenLayers.Control.Navigation({ displayClass: 

"NavigationButton", title: GetToolbarTooltipText('NavigationButton') }) 

        ]; 

 

    // Výběr výchozího nástroje 

    DefaultTool = toolbarControls[6]; 

     

    // Vytvoření panelu nástrojů 

    ToolbarPanel = new OpenLayers.Control.Panel({ 'div': 

OpenLayers.Util.getElement('MapToolbar') }); 

    // Provázání panelu nástrojů s mapovým oknem 

    map.addControl(ToolbarPanel); 

    // Vložení úplného seznamu všech nástrojů do panelu. 

    ToolbarPanel.addControls(toolbarControls); 

    // Aktivace výchozího nástroje. 

    DefaultTool.activate() 

} 
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Příloha 2. Správa popisků tlačítek panelu nástrojů 

// Jednoduchý slovník na straně klienta 

 

var ToolbarTitles = { 

    NavigationPrevious: { cz: "Předchozí mapový výřez", en: "Previous map 

view" }, 

    NavigationNext: { cz: "Následující mapový výřez", en: "Next map 

view." }, 

    ZoomDragButton: { cz: "Zobrazit výřez v mapovém okně", en: "Zoom by 

rectangle" }, 

    ZoomInButton: { cz: "Přiblížit", en: "Zoom in." }, 

    ZoomOutButton: { cz: "Oddálit", en: "Zoom out" }, 

    CenterButton: { cz: "Vycentrovat", en: "Center" }, 

    FullExtentButton: { cz: "Zobrazit vše", en: "Fit all" }, 

    NavigationButton: { cz: "F", en: "To be translated to EN." }, 

    GFIControl: { cz: "Informace o prvku", en: "Feature info" }, 

    EShopPointButton: { cz: "Výběr bodem", en: "Select by point" }, 

    EShopLineButton: { cz: "Výběr linií", en: "Select by polyline" }, 

    EShopPolygonButton: { cz: "Výběr mnohoúhelníkem", en: "Select by 

polygon" }, 

    EShopBBoxButton: { cz: "Výběr obdélníkem", en: "Select by Bounding 

Box" } 

}; 

 

// Funkce vracející překlad (v této chvíli pouze česká verze) dle 

zadaného klíče. 

 

function GetToolbarTooltipText(key) { 

    if (typeof ToolbarTitles[key] != 'undefined') { 

        return ToolbarTitles[key].cz; 

    } else { 

        alert('Titulek s klíčem [' + key + '] nebyl nalezen.'); 

    } 

} 
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Příloha 3. Příklad vytvoření mapových kompozic  

MapCompositions = [ 

         new OpenLayers.Layer.Google("Standardní", { 'sphericalMercator': 

true, 'maxExtent': MercatorBounds }), 

         new OpenLayers.Layer.Google("Terénní mapa", { type: 

G_PHYSICAL_MAP, 'sphericalMercator': true, 'maxExtent': MercatorBounds 

}), 

         new OpenLayers.Layer.Google("Satelitní", { type: 

G_SATELLITE_MAP, 'sphericalMercator': true, 'maxExtent': MercatorBounds 

}), 

         new OpenLayers.Layer.Google("Kombinovaná", { type: G_HYBRID_MAP, 

'sphericalMercator': true, 'maxExtent': MercatorBounds }), 

          new OpenLayers.Layer.WMS( 

                    "I_BM_LyzarBezeckaTrasa_L - Tiled", 

"http://localhost:8088/geoserver/wms", 

                    { 

                        layers: 

'Msk.BeskydskaMagistrala:I_BM_LyzarBezeckaTrasa_L', 

                        styles: '', 

                        format: 'image/png', 

                        isBaseLayer: false, 

                        transparent: 'true', 

                        tilesOrigin: map.maxExtent.left + ',' + 

map.maxExtent.bottom 

                    }, 

                    { 

                        buffer: 0, 

                        TRANSPARENT: true, 

                        displayOutsideMaxExtent: true 

                        //                        'reproject': true 

                    } 

                ) 

 

    ]; 
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Příloha 4. SLD  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<sld:UserStyle xmlns="http://www.opengis.net/sld" 

xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld" 

xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" 

xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> 

  <sld:Name>line</sld:Name> 

  <sld:Title>1 px blue line</sld:Title> 

  <sld:Abstract>Default line style, 1 pixel wide blue</sld:Abstract> 

  <sld:FeatureTypeStyle> 

    <sld:Name>name</sld:Name> 

    <sld:FeatureTypeName>Feature</sld:FeatureTypeName> 

    

<sld:SemanticTypeIdentifier>SemanticType[ANY]</sld:SemanticTypeIdentifier

> 

    <sld:Rule> 

      <sld:Name>default</sld:Name> 

      <sld:Title>zelena</sld:Title> 

      <sld:Abstract>A 1 pixel wide blue line</sld:Abstract> 

      <ogc:Filter> 

        <ogc:PropertyIsEqualTo> 

          <ogc:PropertyName>MAGISTRALA</ogc:PropertyName> 

          <ogc:Literal>1</ogc:Literal> 

        </ogc:PropertyIsEqualTo> 

      </ogc:Filter> 

      <sld:LineSymbolizer> 

        <sld:Stroke> 

          <sld:CssParameter name="stroke"> 

            <ogc:Literal>#00FF00</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

          <sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 

            <ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

          <sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 

            <ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

          <sld:CssParameter name="stroke-opacity"> 

            <ogc:Literal>1</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

          <sld:CssParameter name="stroke-width"> 

            <ogc:Literal>2</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

          <sld:CssParameter name="stroke-dashoffset"> 

            <ogc:Literal>0</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

        </sld:Stroke> 

      </sld:LineSymbolizer> 

      <sld:TextSymbolizer> 

        <sld:Label> 

          <ogc:PropertyName>POPIS</ogc:PropertyName> 

        </sld:Label> 

        <sld:Font> 

          <sld:CssParameter name="font-family"> 

            <ogc:Literal>Arial</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

          <sld:CssParameter name="font-size"> 
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            <ogc:Literal>10</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

          <sld:CssParameter name="font-style"> 

            <ogc:Literal>normal</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

          <sld:CssParameter name="font-weight"> 

            <ogc:Literal>normal</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

        </sld:Font> 

        <sld:LabelPlacement> 

          <sld:PointPlacement> 

            <sld:AnchorPoint> 

              <sld:AnchorPointX> 

                <ogc:Literal>0.0</ogc:Literal> 

              </sld:AnchorPointX> 

              <sld:AnchorPointY> 

                <ogc:Literal>0.5</ogc:Literal> 

              </sld:AnchorPointY> 

            </sld:AnchorPoint> 

            <sld:Rotation> 

              <ogc:Literal>0</ogc:Literal> 

            </sld:Rotation> 

          </sld:PointPlacement> 

        </sld:LabelPlacement> 

        <sld:Halo> 

          <sld:Radius> 

            <ogc:Literal>2</ogc:Literal> 

          </sld:Radius> 

          <sld:Fill> 

            <sld:CssParameter name="fill"> 

              <ogc:Literal>#FFCC00</ogc:Literal> 

            </sld:CssParameter> 

            <sld:CssParameter name="fill-opacity"> 

              <ogc:Literal>0.69</ogc:Literal> 

            </sld:CssParameter> 

          </sld:Fill> 

        </sld:Halo> 

        <sld:Fill> 

          <sld:CssParameter name="fill"> 

            <ogc:Literal>#336633</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

          <sld:CssParameter name="fill-opacity"> 

            <ogc:Literal>1</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

        </sld:Fill> 

      </sld:TextSymbolizer> 

    </sld:Rule> 

    <sld:Rule> 

      <sld:Name>default</sld:Name> 

      <sld:Title>cervena</sld:Title> 

      <ogc:Filter> 

        <ogc:PropertyIsEqualTo> 

          <ogc:PropertyName>MAGISTRALA</ogc:PropertyName> 

          <ogc:Literal>0</ogc:Literal> 

        </ogc:PropertyIsEqualTo> 

      </ogc:Filter> 

      <sld:LineSymbolizer> 

        <sld:Stroke> 
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          <sld:CssParameter name="stroke"> 

            <ogc:Literal>#E91111</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

          <sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 

            <ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

          <sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 

            <ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

          <sld:CssParameter name="stroke-opacity"> 

            <ogc:Literal>1</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

          <sld:CssParameter name="stroke-width"> 

            <ogc:Literal>3</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

          <sld:CssParameter name="stroke-dashoffset"> 

            <ogc:Literal>0</ogc:Literal> 

          </sld:CssParameter> 

        </sld:Stroke> 

      </sld:LineSymbolizer> 

    </sld:Rule> 

  </sld:FeatureTypeStyle> 

</sld:UserStyle> 

 

 

 

Obr. 20 GeoExt Styler – extenze aplikace GeoServer pro definování SLD vrstev 
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Obr. 21 Editor SLD v prostředí webového rozhraní GeoServeru 
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Příloha 5. Ukázka CSS dokumentu 

body 

{ 

    height: 100%; 

} 

 

#map 

{ 

    width: 100%; 

    height: 500px; 

} 

 

#MapToolbar 

{ 

    height: 48px; 

    width: 460px; 

} 

#MapBorder 

{ 

    border: solid 1px #758D5E; 

} 

 

 

 

.olLayerGooglePoweredBy, .gmnoprint, .olLayerGoogleCopyright, .terms-of-

use-link, #logocontrol 

{ 

    display: none; 

    visibility: hidden; 

    position: absolute; 

    top: -1000; 

    left: -1000; 

} 

 

 

 

.ZoomDragButtonItemInactive, .ZoomDragButtonItemActive, 

.ZoomInButtonItemInactive, .ZoomInButtonItemActive, 

.ZoomOutButtonItemInactive, .ZoomOutButtonItemActive, 

.PreviousButtonItemInactive, .PreviousButtonItemActive, 

.NextButtonItemInactive, .NextButtonItemActive, 

.CenterButtonItemInactive, .CenterButtonItemActive, 

.NavigationButtonItemInactive, .NavigationButtonItemActive, 

.FullExtentButtonItemInactive, .FullExtentButtonItemActive 

{ 

    width: 48px; 

    height: 48px; 

    float: left; 

    cursor: pointer; 

} 

 

 

.ZoomInButtonItemActive 

{ 

    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/zoom-in-on.png); 

} 
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.ZoomInButtonItemInactive 

{ 

    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/zoom-in-off.png); 

} 

.ZoomOutButtonItemActive 

{ 

    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/zoom-out-on.png); 

} 

.ZoomOutButtonItemInactive 

{ 

    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/zoom-out-off.png); 

} 

.CenterButtonItemActive 

{ 

    background: transparent 

url(../Images/ToolbarIcons/window_nofullscreen-on.png); 

} 

.CenterButtonItemInactive 

{ 

    background: transparent 

url(../Images/ToolbarIcons/window_nofullscreen-off.png); 

} 

.FullExtentButtonItemActive 

{ 

    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/window_fullscreen-

on.png); 

} 

.FullExtentButtonItemInactive 

{ 

    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/window_fullscreen-

off.png); 

} 

.NavigationButtonItemActive 

{ 

    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/mouse-on.png); 

} 

.NavigationButtonItemInactive 

{ 

    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/mouse-off.png); 

} 

.ZoomDragButtonItemActive 

{ 

    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/drag-rectangle-

on.png); 

} 

.ZoomDragButtonItemInactive 

{ 

    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/drag-rectangle-

off.png); 

} 

.PreviousButtonItemActive 

{ 

    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/1leftarrow-

on.png); 

} 

.PreviousButtonItemInactive 

{ 
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    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/1leftarrow-

off.png); 

} 

.NextButtonItemActive 

{ 

    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/1rightarrow-

on.png); 

} 

.NextButtonItemInactive 

{ 

    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/1rightarrow-

off.png); 

} 

.gp_toolbar_default_on 

{ 

    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/mouse-on.png); 

} 

.gp_toolbar_default_off 

{ 

    background: transparent url(../Images/ToolbarIcons/mouse-off.png); 

} 
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Příloha 6. Postup práce 

Postup práce při vývoji aplikace byl znázorněn pomocí diagramu aktivit.  

 

 

Obr. 22 Postup práce (diagram aktivit)  
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