
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA  
Hornicko-geologická fakulta  

Institut geoinformatiky 

 
 

 

 

 

 

 

 

Webová aplikace správy databáze 

geologických lokalit s vyuţitím API volně 

dostupných mapových sluţeb 
 

 

 Bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 

 

Autor:       Petr Kotula 

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Jiří Ardielli 

 

 

Ostrava 2010 



Prohlášení  

- Celou bakalářskou práci včetně příloh jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny pouţité podklady a literaturu.  

- Byla jsem seznámena s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla školního a § 60 – školní 

dílo.  

- Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít (§ 35 odst. 3).  

- Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, obsaţené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO.  

- Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše).  

 

 

 

 

V Ostravě dne 4. 5. 2010       Petr Kotula 



Poděkování 

Rád bych zde poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce, panu Ing. Jiřímu 

Ardielli, za konzultace a cenné rady při vypracování této bakalářské práce. 

Zvláštní poděkování patří celé mé rodině, především matce Radmile Kotulové a mé 

přítelkyni Haně Burské za morální a materiální podporu při studiu. 

  



Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením databáze geologických lokalit s 

vyuţitím volně dostupných mapových sluţeb společnosti Seznam.cz, a.s. Díky vytvořené 

webové aplikace lze s touto databází provádět základní operace jako je vkládání, 

vyhledání, mazání, a zobrazení lokalit na mapě pomoci API.  Základní informace o 

lokalitách, postup, vývoj a jednotlivé funkce aplikace jsou zde probrány a vysvětleny. 

Závěr je věnován samotné aplikaci a jejímu moţnému vylepšení. 
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Anotation 

 

This bachelor thesis deals with the project of database of geologic locality and its creation. 

This database was created by map services of seznam.cz, a.s. company, which are freely 

available. This web application enables to maintain the basic operation such as inserting, 

searching, deleting and displaying localities on the map through the medium API. Basic 

information about localities, methods, development and particular functions of the 

application are described and specified in this theses. Conclusion of the theses is dedicated 

to the application alone and possible means dealing with its improvements. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

°  stupně 

´  minuty 

´´  vteřiny 

d  degrees („stupně ) 

m  minutes („minuty“) 

s  seconds („vteřiny“) 

N  North („sever“) 

E  East („východ“) 

CSV  Comma-separated values („hodnoty oddělené čárkami“) 

CSS  Cascading Style Sheets („kaskádové styly“) 

*.css  soubor s příponou css 

*.csv  soubor s příponou csv 

HTML  HyperText Markup Language („hypertextový značkovací jazyk“) 

PHP  Personal Home Page  („hypertextový proprocesor“) 

API  Apliaction programing interface („aplikační programové rozhraní“) 

OOP  Object-oriented programming („Objektově orientované programování“) 

SŘBD  Systém řízení báze dat 

DBMS  Database management systém 

SQL  Structured Query Language („strukturovaný dotazovací jazyk“) 

InnoDB typ datového uloţiště  

ID  Identifikační číslo 

URL  Uniform Resource Locator („jednotný lokátor zdrojů“) 

px  pixely 

MS  Microsoft 

JTSK  Křovákovo zobrazení 

asc  ascendent („vzestupné třídění“) 

desc  descendent („sestupné třídění“) 
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Úvod 

Důvod, proč jsem zvolil toto téma bakalářské práce je prostý. Tento předmět zájmu 

skýtá několik různých oborů, které jsou vytvořeny a propojeny k obecnému a praktickému 

uţití. V tomto případě se jedná o webovou aplikaci spravující různá geologické lokality, 

která pomocí webu a volně dostupných mapových sluţeb dokáţe propojit databázi s volně 

dostupnou mapovou API sluţbou. Aplikace slouţí především jako uţivatelské rozhraní pro 

manipulaci s daty, jejich vkládání, mazání, třídění podle parametru (sloupce) sestupně, či 

vzestupně, vyhledání lokalit podle názvu, typu a zobrazování na mapě pomocí mapové 

sluţby. Prvním krokem samotného úkolu bylo nastudovat potřebné technologie, jako jsou 

klasické HTML, PHP, JavaScript, SQL a porovnat dostupné mapové sluţby, aby bylo 

moţno nadále pokračovat a konstruktivně navrhovat celou databázi, postupy a všechny 

důleţité funkce. Poté byla vytvořena samotná databáze, do které byla importována data. 

Hlavní cíl bylo popojit databází se zvoleným mapovým serverem. 

Nyní k samotnému názvu práce. Jak uţ bylo zmíněno, jedná se o geologické 

lokality nacházející se převáţně na území české republiky. Tyto lokality jsou 

z geologického hlediska zajímavé, tudíţ je z určitého hlediska přínosné, je zaznamenávat 

do databáze a zobrazovat jejich údaje na mapě. Kaţdá z těchto lokalit se dá zařadit do 

oblasti pomocí regionálního začlenění. viz. další kapitola. 
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1. Geologie České republiky  

1.1. Naše krajina 

Naše krajina je mimořádně geologicky zajímavá, nalezneme zde ukázky mnoha 

velmi různorodých geologických jevů, v tomto směru jsme bohatší neţ jiné, podstatně větší 

země. Geologická historie je nesmírně dlouhá, miliarda let geologické historie území 

České republiky je zapečetěna v naší krajině [9][11].  

Z geologické mapy České republiky (viz obr. 1) jasně vyplývá odlišnost Českého 

masivu a Karpatské soustavy. Vyniká červená, oranţová a růţová barva moldanubika na 

jihu Čech na rozdíl od světle zelené barvy křídového útvaru na severu a severovýchodě 

Čech a severozápadě Moravy. Barvy znázorňují jednak jednotky různého stáří a jednak 

horninové celky o stejném sloţení [9][11]. 

Geologické sloţení České republiky je mimořádně sloţité, jeho geologické 

jednotky přecházejí do sousedních zemí, hranice mezi geologickými jednotkami ani trochu 

nesouhlasí s hranicemi státními. Dvě základní geologické jednotky, které zasahují do naší 

země, jsou Český masiv a Západní Karpaty. Obě geologické jednotky prošly zcela 

odlišným vývojem, a proto se jejich stavba velmi výrazně liší. Liší se nejen svým vývojem 

a horninovým sloţením, nýbrţ i tvary povrchu. Čechy a část západní Moravy a Slezska 

jsou součástí Českého masivu, který náleţí k té části Evropy, která byla formována 

kadomskou orogenezí a výrazně přetvořena variskou orogenezí, východní část Moravy a 

Slezska náleţí k orogénu Západních Karpat, které jsou součástí pásemného pohoří, které 

vzniklo alpínskou orogenezí [6][9][11]. 

1.1.1. Český masiv 

Český masiv je moţno interpretovat jako heterogenní celek, sloţený ze 

samostatných regionálních celků (www.geologie.vsb.cz). Kukal et al. (2005) ve své 

publikaci vybrali z několika dělení to nejjednodušší (viz obr.1).[5] 

1.1.2. Geologické členění v aplikaci 

Při vkládání nové lokality je jedním z povinných parametrů regionální začlenění 

oblastí. Všechny moţnosti, do kterých lze lokality začlenit, jsou k dispozici ve formuláři 

pro vkládání v podobě rolovacího seznamu. Realizace tohoto řešení je popsána v 

http://www.geologie.vsb.cz/
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kapitolách (5.6, 5.7, 5.9.12). Obsah všech oblastí regionálního začlenění se také nachází 

v příloze na cd. 

 

Legenda: 

Obr. 1 - Geologická mapa ČR [5] 

Obr. 2 - legenda geologické mapy ČR 
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Obr 3 - Rozdělení České republiky na geologické jednotky [20] 
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2. Popis technologií  

2.1. Definice Application Programming Interface 

API – Application Programming Interface. Jedná se o zkratku anglických slov a 

v překladu znamená rozhraní pro programování aplikace. 

Webové sluţby (web services) jsou systém, v němţ spolu komunikují navzájem 

přímo počítače, kde má jeden funkci poskytovatele webové sluţby a druhý je klient 

(konzument). Poskytovatel (provider) sluţby poskytuje data specifikovaným způsobem na 

síti. Na druhé straně si klient (requestor) zjistí adresu sluţby, stáhne si popis sluţby a 

následně ji je schopen vyuţívat. 

API je tedy daný specifikovaný způsob poskytování dat nebo sluţeb. Výhodou 

můţe být vylepšení webu o další funkce s minimem nákladů, distribuce dat nebo umoţňují 

poskytovatelům sluţeb zvýšit hodnotu vlastních dat a získat další uţivatele. [1] 

2.2. HTML  

HTML je jednoduchý programovací jazyk, pomocí kterého lze psát kód 

internetových stránek, je odvozen od značkovacího (tagovacího) jazyka SGML. Oba tyto 

jazyky pouţívají předem definované značky (tagy), které mohou být nepárové (mezera), 

nebo párové (např. začátek a konec tučného písma) Není moţné tento jazyk rozšiřovat o 

nové značky, jak je to například u XML. Existuje několik verzí HTML, poslední z nich je 

HTML 4.01, kterou byl vývoj ukončen.[7][21] 

2.2.1. Formátování HTML 

2.2.1.1.  CSS – kaskádové styly 

CSS vzniklo někdy kolem roku 1997. Je to kolekce metod pro grafickou úpravu 

webových stránek. Ta zkratka znamená Cascading Style Sheets, česky "kaskádové styly". 

Kaskádové, protoţe se na sebe mohou vrstvit definice stylu, ale platí jenom ta poslední. To 

teď není důleţité. Uţ je na světě návrh CSS 2, vylepšené a sloţitější formy stylů, které ale 

v nejrozšířenějším prohlíţeči Internet Exploreru moc nefungují.[3] 
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Veškeré nastavení jsou v souboru *.css, který se pomocí cesty vkládá do hlavičky 

HTML, daná stránka pak pomocí speciálních značek (tagů) vyvolá potřebné nastavení, 

pokaţdé kdyţ programátor chce nastavit potřebnou vlastnost textu, menu, oddílu atd. Bez 

kaskádových stylů stylů by se stránky stávaly nepřehlednými a chaotickými. 

Základní vlastnosti:  

 Nastavit libovolnou a přesnou velikost písma, prokládání, kapitálky 

 Udělat odsazení prvního řádku odstavce, zvětšit řádkování  

 Zrušit nebo zvětšit prázdný prostor po odstavci 

 Automaticky formátovat nadpisy (například je všechny udělat zelené)  

 Zvýrazňovat odkazy po přejetí myší  

 Udělat automaticky grafické odráţky  

 Určité části textu zviditelnit, zprůhlednit nebo nezobrazit  

 Předefinovat grafický význam běţných „tagů“ (například všechno, co je 

kurzívou, udělat i tučně)  

 Nastavit pozadí čehokoliv, stránky, tabulky ale třeba i odstavce; pozadí se 

nemusí opakovat a můţe mít přesnou pozici! 

 Umístit nějaký objekt (třeba kus textu) kamkoliv do stránky, můţe se to i 

překrývat 

 Přidat k čemukoli rolovací lišty, oříznout to, orámovat, nastavit okraje  

 

V kombinaci se skripty je dnes CSS nejmocnější zbraň pro „rozhýbání“ stránek. 

Hlavní význam CSS spočívá v tom, ţe fungují hodně automaticky, přičemţ se vzhled 

celého webu deklaruje jedním souborem.[3] 

2.3. JavaScript 

JavaScript je jednoduchý programovací jazyk, který se v převáţné míře pouţívá k 

vytváření jednoduchých funkcí při tvorbě webových stránek a aplikací. Samotný kód se 

vypisuje přímo do webové stránky a je uvozován pomoci speciálních značek, odkud je 

posléze vyvolán. Vykonává se na straně klienta, coţ je v tomto případě prohlíţeč. Jde o 

tzv. Klientský skript. Existují i skripty serverové, které fungují tak, ţe se program vykoná 

na straně serveru a ke klientovi dojde aţ samotný výsledek. Z toho plyne výhoda, ţe 
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JavaScript méně zatěţuje servery na kterých je web umístěn a další výhoda je v tom, ţe 

díky vlastnímu prostředí (odlišného od prostředí serveru) lze provádět operace, které na 

straně serveru provádět nelze.[4] 

 

Obr. 4 - Klientsý skript[4] 

2.4. PHP 

PHP je v současnosti velmi rozšířená technologie umoţňující snadné programování 

na straně serveru (server-side programming). Toho lze vyuţít k tvorbě různých 

interaktivních webových stránek. Stručně lze říci, ţe skript napsaný v PHP je proveden na 

serveru podle zadaných kritérií a výsledek je odeslán volajícímu počítači stejným 

způsobem, jakým se odesílají běţné statické (HTML) stránky. Jakmile je však stránka 

načtena klientem, pomocí PHP ji jiţ není moţné dále měnit. Zdrojový kód PHP na rozdíl 

od JavaScriptu a HTML nelze zobrazit. 

Změnu stránky bez nutnosti jejího opětovného načtení provádíme skripty na straně 

klienta - například pomocí JavaScriptu. Výhoda těchto programovacích jazyků spočívá 

tedy v tom, ţe není třeba pro změnu stránky neustále obnovovat obsah stránky. Jejich 

veliké omezení však spočívá nejen v moţnostech, ale také v jejich (ne)bezpečnosti. Protoţe 

skripty se vykonávají přímo na počítači uţivatele, mohl by potenciální útočník bez 

problémů vykonat nebezpečný kód. Z tohoto důvodu jsou například v JavaScriptu vypnuty 

funkce, které by přímo pracovaly se soubory na harddisku. Díky tomu se JavaScript 

vyuţívá spíše pro okamţitou úpravu CSS kódu či jako "doplněk" při vytváření webové 
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grafiky. Pro "opravdové" funkce internetových stránek se ale pouţívají skripty na straně 

serveru. 

PHP je programovací jazyk umoţňující procedurální i objektově orientované 

programování. Znalost objektově orientovaného programování (OOP) tedy můţe být při 

práci v PHP výhodou, není však nutnou podmínkou. PHP také patří mezi jazyky, kde 

například není nutné předem definovat typ proměnných, navíc jakákoli proměnná můţe 

kdykoli změnit svůj typ. Jednoduše řečeno, co se týče psaní kódu, z PHP při psaní skriptů 

"sálá" určitá volnost a neomezenost. Na druhé straně záleţí plně na programátorovi, jaký si 

bude v kódu udrţovat pořádek.[15] 

2.5. Databáze 

2.5.1. Systém řízení báze dat (SŘBD) 

Systém řízení báze dat (téţ jen stručně databázový systém; zkracováno 

na SŘBD či DBMS podle anglického database management system) je softwarové 

vybavení, které zajišťuje práci s databází, tzn., tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a 

uloţenými daty.[18] 

2.5.1.1. Seznam systémů řízení báze dat 

Nejznámější systémy: 

- Oracle 

- MySQL 

- PostgreSQL 

- Microsoft Acces 

- Microsoft SQL Server 

- Progress 

- SQLite 

[18] 

 

Tato aplikace vyuţívá systém MySQL. 
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2.5.2. MySQL 

MySQL je multiplatformní databázový systém. Komunikace s ním probíhá 

pomocí dotazovacího jazyka SQL. Lze jej nainstalovat na MS Windows, Linux, ale 

také na další operační systémy. Jedná se o volně šiřitelný software. Má velmi dobrý 

výkon a velký podíl v současně pouţívaných databázích.[14] 

 

2.5.3. SQL: 

SQL je standardizovaný dotazovací jazyk pouţívaný pro práci s daty v 

relačních databázích. SQL je zkratka anglických slov Structured Query 

Language (strukturovaný dotazovací jazyk). 

SQL příkazy se dělí na čtyři základní skupiny: 

Příkazy pro manipulaci s daty (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, …) 

Příkazy pro definici dat (CREATE, ALTER, DROP, …) 

Příkazy pro řízení přístupových práv (GRANT, REVOKE) 

Příkazy pro řízení transakcí (START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK) 

Ostatní nebo speciální příkazy [17] 

2.5.4. Primární klíč 

Primární klíč je pole nebo kombinace polí, jednoznačně identifikující kaţdý 

záznam v databázové tabulce. Ţádné pole, které je součástí primárního klíče, nesmí 

obsahovat hodnotu NULL. Kaţdá tabulka má mít definovaný právě jeden primární 

klíč (entitní integrita).[16] 

2.5.5. Cizí klíč (FOREIGN KEY) 

Je v prostředí relačních databází integritní omezení, které u tabulky vytvoří 

spojení jednoho nebo více jejích sloupců se sloupcem nebo sloupci jiné („cizí“) 

tabulky. Pokud se hodnoty dotčených sloupců shodují, poté příslušný řádek „cizí“ 

tabulky rozvíjí řádek zdrojové tabulky přes toto spojení. Tomu se téţ říká reference 

nebo odkaz.[2] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1ze
http://cs.wikipedia.org/wiki/NULL
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Cizí klíč umoţňuje definovat akce, které mají nastat při pokusu o změnu 

nebo mazání záznamů v cizí tabulce. Například, po smazání záznamu z cizí tabulky 

budou ve zdrojové tabulce řádky s odpovídající hodnotou cizího klíče taktéţ 

smazány, nebo budou jejich odkazy nastaveny na určitou (neutrální) hodnotu, nebo 

se smazání řádků v „cizí“ tabulce zabrání. Omezení cizích klíčů tak představuje 

mechanismus pro udrţení referenční integrity databáze.[2] 

Definice cizího klíče platí jen v jednom směru – často se pro účely lepší 

představy „cizí“ tabulce říká rodičovská tabulka a tabulce, v níţ se aplikují změny v 

závislosti na nastavení cizího klíče, říká dceřiná tabulka. [2] 

2.5.5.1. InnoDB: 

InnoDB je jeden z několika formátů úloţiště dat (storage engine) 

v databázovém systému MySQL. InnoDB byl navrţen pro zpracování transakcí- 

konkrétně pro zpracování mnoha krátkodobých transakcí, které se málokdy 

anulují.[8] 

  



Petr Kotula: Webová aplikace správy databáze geologických lokalit s vyuţitím API volně 

dostupných mapových sluţeb 
 

11 
 

3. Volně dostupné mapové služby: 

V současné době je obecně v podvědomí klasických uţivatelů několik mapových 

serverů, mezi nejznámější a nejstarší patří Google, který své mapové sluţby 

google.maps.com sputil v roce 2005. Na českém trhu je mu asi největším konkurentem 

seznam.cz a atlas.cz. Poslední jmenovaný je zároveň nejmladším hráčem v boji o přízeň 

uţivatelů. Všichni tito hráči vypustili moţnost umístit jejich mapy přímo na vlastní web, 

čímţ rozšířili své portfolio uţivatelských aplikací. Oba české servery se evidentně nechali 

googlem inspirovat nejen po technické stránce a architektuře API, ale také ponechali i 

názvy některých programátorských metod, čímţ usnadnili vývojářům moţný přechod z 

jedné API na druhou, aniţ by museli nastudovat nové postupy a prostředí. V případě 

jednoduchých aplikací se bude jednat řádově o několik minut, neţ dojde k výměně 

samotného mapového systému. 

3.1. Popis API mapových služeb poskytovatele Seznam 

3.1.1. Licenční podmínky 

Sluţba Mapy API je provozována společností Seznam.cz, a.s., se sídlem 

Radlická 608/2, 150 00 Praha 5.[12] 

 

Mapy API je sluţba, která pomocí JavaScriptu umoţňuje svým uţivatelům 

zobrazení mapových podkladů dostupných na serveru Mapy.cz na jejich stránkách. 

Sluţba umoţňuje pouze zobrazovat mapové podklady zaregistrovaným uţivatelům. 

Řádná registrace se skládá z následujících kroků dle: [12] 

 

Odsouhlasení Smluvních ujednání, která obsahují tato omezení: 

- Vyplnění webové adresy, na které hodlá uţivatel sluţbu Mapy API vyuţívat 

- Vyplnění kontaktního emailu, na který bude odeslán email obsahující údaje 

potřebné pro aktivaci klíče. 

Vygenerovaný klíč je vázán na zadanou doménu. Klíč a doména jsou spolu 

svázány, a tedy nelze klíč pouţít na jiné doméně, neţ na té, pro kterou byl vytvořen.[12] 
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Nejdůleţitější licenční podmínky uţití Mapy API 

API mapovou sluţbu lze pouţívat pouze pro nekomerční provoz. Mapy API 

mají k dispozici omezené mapové podklady oproti sluţbě mapy.cz a mají omezený 

denní počet zobrazení (v současné době je to 1 000 denně). [12] 

3.2. Co vše lze s mapami provádět: 

Základní funkce jsou klasické jako u běţných mapových serverů, záleţí pouze 

na vývojáři, kterou z nich pouţije a kterou naopak nevyuţije. Jedná se především o 

pohyb na mapě, ať uţ pomocí myši, klasických směrových šipek umístěných nejčastěji 

v levém či pravém rohu mapy, práce s lupou, zobrazováni popisků mít, určení 

startovacího bodu, nastavení úrovně přiblíţení, vytváření vizitek, přepočet souřadnic 

mezi různými systémy atd. 

Primární důvod vytvoření aplikaci na API seznamu byl ten, ţe data se 

souřadnic, která byla poskytnuty v „seznamovském“ formátování, tedy šly snadněji 

importovat a vyuţit bez sloţitějších přepočtů do jiného souřadného systému, jeţ je 

pouţit například u sluţeb „google“. Dokumentace a příklady zobrazení jsou dostatečně 

a stručně popsány a k účelům této aplikace toto funkčnost postačuje.  

3.3. Výhody funkcí API mapových služeb společnosti 

Seznam 

Velkou výhodou API mapových sluţeb společnosti Seznam je to, ţe nabízejí 

uţivatelům funkci pro zobrazení ukazatele měřítka a severky na mapě. 

Další velmi dobrá funkce je ovládání aplikace pomocí klávesnice, kterou 

mohou hlavně ocenit uţivatelé, kteří neradi pouţívají myš.  

Zajímavou a určitě velice vyuţívanou funkcí je zobrazení více druhů 

mapových podkladu, tj. základní, letecké, turistické a historické mapy. Aplikace 

uţivatelů tak jsou více interaktivní. [4] 
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Tab. 1 srovnání mapových služeb [10] 
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4. Popis aplikace 

4.1. Indexový soubor 

V této kapitole je věnována pozornost na základní postup a princip chodu aplikace. 

Dostatečně popsané funkční stránky a návaznosti, problémy a jejich řešení. Nejedná se zde 

o popis elementárních vlastností „HTML“ kódu. 

Základní „tělo“ je nadefinováno v indexové stránce „index.php“ a pomocí 

externího souboru „style.css“ jsou definovány všechny „desénové“ zobrazovací prvky, 

které se po načtení zobrazují na monitoru uţivatele. Díky moţností jazyka „PHP“ je moţné 

v indexové stránce nastavit, aby se v ní zobrazovaly obsahy dalších stránek, jako například, 

soubor s formulářem pro vkládání do databáze, načtený seznam atd. To usnadňuje 

programátorovi manipulaci s obsahem, takţe nemusí pokaţdé kontrolovat, zda změnil 

všechny poloţky menu v kaţdém z dílčích souborů (v případě, ţe by kaţdá stránka byla 

nadefinovaná jako celek včetně menu, obsahu, záhlaví, zápatí). Změna poloţky v menu, 

která je definovaná v souboru „menu.php“, na který pouze odkazuje indexový soubor 

„index.php“ se provede jen jednou a obsah se načte vţdy tam, kde na něj povede odkaz. 

V praxi to vypadá tak, ţe do kaţdého oddílu stránky, který je značen tagy 

<div></div> ,je importován PHP soubor, který se má načíst. 

V tomto případě se jedná o oddíl „nav“ 

 

  

<div id="nav"> 

   <?php include 'menu.php'; 

    ?> 

 </div> 
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<div id="text"> 

  <?php include $page; 

  ?> 

</div> 

<?php 

    if (!isset($_GET['page'])) { 

      $page='uvod.php';} 

  else { 

   $page=$_GET['page'];} 

  ?> 

4.1.1. Načtení stránky do těla 

V ukázce je primárně nastaven za proměnnou „page“ soubor uvod.php, pokud se 

ovšem do proměnné „page“ načte jiná stránka, zobrazí se právě ta. 

 

Dále je pak proměnná „page“ vloţena do oddílu text. 

4.2. Vkládání a generování klíče 

Celý postup lez najít úvodní stránce api.mapy.cz kde se uţivatel dozví všechny 

potřebné informace, které bude moci vyuţít ve svůj prospěch, tedy alespoň při tvorbě 

svého mapového serveru vyuţívající externí API. 

Prvním krokem, ke kterému Vás společnost „Seznam.cz“ vyzve je zajisté 

prostudování a odsouhlasení smluvních podmínek.  

Dalším krokem je vyplnění URL adresy, pro kterou se bude klíč generovat. V mém 

případě jsem tento klíč vytvořil pro „mapa.php“ a „mapa_napul.php“, fyzicky lze tyto 

soubory zobrazit na http://gislinb.vsb.cz/~kot265/api/, kde se v současné chvíli aplikace 
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MySQL_Connect("gislinb","test","test");  

MySQL_Select_DB(test);  

mysql_query("SET NAMES utf8"); 

mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); 

fyzicky nacházejí. (Pokud by došlo k přemístění nebo přesměrování zdroje, bude nutné 

vygenerovat nový API klíč, protoţe by jiţ vytvořený nebyl pouţit z důvodu neshody 

parametrů a údajů, které byly zadány při generování). 

Nutné je také vyplnit kontaktní email, na který bude odeslán poţadavek pro 

aktivaci vygenerovaného klíče. 

Posledním krokem je samotné vloţení klíče do hlavičky souboru „mapa.php“ 

 

4.3. Propojení s databází 

Jak uţ jsem se zmínil, stěţejní část aplikace tkví v samotném zobrazení dat, které 

jsou uloţeny v databázi pomocí volně dostupných mapových sluţeb. V této části se budu 

zabývat popisem především načítáním z databáze a následnému zobrazení se všemi 

moţnými parametry, které se od této aplikace očekávají. 

Soubor „mapa.php“ je pouze dílčí částí, která spolupracuje s databází umístěné na 

serveru. Do této databáze je moţné data vkládat, mazat, vyhledávat a v souboru 

„mapa.php“ načítat a následně také zobrazovat pomocí načtených souřadnic a dalších 

atributů. Mimo to lze také u této lokality kliknout na popisek nebo také bublinu či „label“ a 

zobrazit v ní informace o daném místě. 

Propojení s databází je vyřešeno standardně takto: 

<head> 

<title>mapy API</title>  

<script type="text/JavaScript" 

src="http://api.mapy.cz/main?key=d72afe35d&ver=3&encoding=utf-

8"></script> 

</head> 
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<a href = 'index.php?page=mapa.php&id=$id'>mapa</a> 

Spojení je provedeno tak, ţe „gislinb“ je jméno serveru na kterém je databáze 

uloţena. „test“ je přihlašovací jméno a heslo. Funkce „Select“ nastavuje databázi. „SET 

NAMES utf8“ nastaví názvy v tabulce na UTF8 a „SET CHARACTER SET utf8“ nastaví 

kódování. 

Pro zobrazení lokality je zapotřebí několik důleţitých kroků, bez kterých se 

nehneme z místa. Tím nejdůleţitějším krokem je nadefinovat, kterou lokalitu zobrazit. To 

provede uţivatel. Ovšem, jak to udělat, to musí vymyslet programátor. Proto byl v aplikaci 

vytvořen soubor „seznam.php“, který načte všechny data z databáze a zobrazí je do 

tabulky, a obdobný, rozšířený soubor „vyhlevani.php“, pomocí kterého mohu vyhledat 

lokalitu buď podle jména, nebo podle typu. Stačí zadat jen pár znaků a všechny nastavené 

parametry seznamu se načtou z databáze. Kaţdá z těchto lokalit má v databází své 

automaticky vygenerované identifikační číslo (dále pak ID), které se vyuţívá jak k mazání 

a zobrazení lokality jako proměnná. Toto ID se uloţí do odkazu, který je součástí tabulky a 

předá se do proměnné která je definovaná v souboru „mapa.php“. Pomocí funkce GET si 

toto ID načte, přiřadí všechny proměnné lokality, které budou volány. ID je ukazatel na 

lokalitu v tabulce, která bude nadále zpracovávána a následně zobrazena. 

Odkaz na mapu libovolné lokality: 

 

4.3.1. Načtení proměnné do mapy 

Do proměnné „queryID“ se pomocí SQL dotazu načtou sloupce souřadnice,  

souradnice2, naz_lok, typ_lok (vţdy ty, které budou dále vyuţívány) z tabulky „geo“ a do 

proměnné ID se načte hodnota, která je uloţená v URL adrese z předchozího kroku, 

ze souboru „seznam.php“, „cely_seznam.php“ a „vyhledani.php“. 

 

$queryID = 'SELECT souradnice,naz_lok,typ_lok FROM geo WHERE id = 

'.$_GET['id']; 
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'<? echo $souradnice1 ?>','<? echo $souradnice2 ?>' 

<div id="mojeMapa" style="width:1000px;height:600px;border:1px solid 

silver;"></div> 

<script type="text/JavaScript" 

src="http://api.mapy.cz/main?key=d72afe35d&ver=3&encoding=utf-

8"></script> 

Nejdůleţitější proměnné, které jsou nutné ke správnému zobrazení lokality 

v souboru „mapa.php“ jsou souřadnice. Ty jsou uloţeny ve dvou sloupcích tabulky. Do 

kódu API je pokaţdé vloţena kaţdá ze souřadnic zvlášť.  Jak bude uvedeno dále.  

 

„ResultID“ získává hodnotu ID, která byla uloţena pomocí funkce „GET“ na 

začátku po úspěšném spojení s databází. Tato proměnná se dále načítá do pomocné „r“ a 

pomocí funkce „mysql_fetch_array“ načte pole hodnot získaného záznamu. Souřadnice 

jsou volány následovně. 

4.4. Nastavení mapy: 

API seznamu umoţňuje uţivateli spoustu funkcí týkajících se vzhledu a ovládacích 

prvků, které lze do mapy libovolně vkládat. Pro mé účely stačí ovšem základní funkce, 

které by ovšem zároveň neměly chybět. 

První kroky:  

1. Do stránky vloţíte kód, který jste získali po vygenerování klíče. 

 

2. Ve stránce vytvoříte HTML element, který bude obsahovat vlastní mapu: 

Prvek, který má obsahovat mapu nesmí mít ţádný rozměr menší neţ 400px 

a větší neţ 2000px. 

$resultID = mysql_query($queryID); 

$r=mysql_fetch_array($resultID); 

$souradnice=$r['souradnice']; 

$souradnice2=$r['souradnice2']; 

?> 
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3. Na libovolné místo ve stránce za prvkem, který má obsahovat mapu, vloţíte 

volání funkce, která mapu vykreslí.  

Ke zjištění zda prohlíţeč uţivatele patří mezi podporované, můţete pouţít 

vlastnost SZN. isSupported, která vrací „true“, pokud je prohlíţeč 

podporován, jinak vrací „false“. V případě, ţe není prohlíţeč podporován, 

není dostupná ţádná „JavaScriptová“ funkcionalita, která je dále popisována 

a mapa se nezobrazí.  

 

K vlastnímu vykreslení mapy dojde po načtení celé stránky. 

4.4.1. Nastavení pozice a stupně přiblížení 

Kroky 1 - 3 jsou identické jako v předchozím příkladu 

Na libovolné místo za voláním vytvoření mapy (krok 3.) vloţíme volání 

metody mapa.zoomSet(6) tím nastavíme stupeň přiblíţení 6. 

Pro nastavení pozice bodu musíme nejprve převést jeho souřadnice (ve WGS 

84) na interní souřadnicový systém pomocí metody. 

 

Nastavení interakce: 

 var pp1 = mapa.wgsToPP ('<? echo $souradnice1 ?>','<? echo 
$souradnice2 ?>'); 

<script type="text/JavaScript"> 

if(SZN.isSupported){var mapa = new 

SZN.MapEngine(document.getElementById('mojeMapa'));  

Tab. 2 nastavení interakce mapy 
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function markClick(e,elm,mark){ 

var id = mark.getId(); 

var cardData = cardDataFolder[id]; 

var crd = new 

SZN.Visual.BaseCard(mark.pos.x,mark.pos.y,cardData,null,null,null) 

mapa.addCard(crd); 

 } 

K základním třem funkcím, které jsou identické, jako v předchozí části přidáme 

metodu, která nám umoţní nastavovat myš mapa.mouseSet(). Argument metody určuje 

ovládání.[13] 

Výběr oblasti mapy pomocí rámečku zapneme prostřednictvím volání 

metody mapa.enableSelection(), pokud je její argument vyhodnocen jako „true“ (pravda, 

tedy je libovolné číslo kromě 0, neprázdný řetězec nebo true), zapne se výběr pomocí 

rámečku.[13] 

4.4.2. Přidání předefinované značky do mapy  

Kroky 1 - 3 jsou identické jako v prvním příkladu.  

Krok 4 - 5 je stejný jako v ukázce s nastavením středu a stupně přiblíţení. 

Definujeme si funkci, která bude po kliknutí na značku volána se třemi 

argumenty: 

a) e – událost 

b)elm - HTML element na kterém je zavěšen posluchač události 

c)mark - odkaz objekt značky, na kterou se kliklo  

 

Definujeme si objekt s daty pro vizitky. Jednotlivé vlastnosti objektu budou 

pojmenovány shodně jako id značek. [13] 
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var cardDataFolder  = {mark1 : {obsah:[{title:'název:<? echo $naz_lok 

?>',cont:'<b>typ</b>:<? echo $typ_lok ?><br><b>souřadnice:</b><br><? 

echo $souradnice ?>'},]}, 

Značku vytvoříme prostřednictvím metody mapa.makeMark(), metoda nám vrátí 

objekt, reprezentující značku a její vlastnosti var mark=mapa.makeMark(´center´,´moje 

znacka´). První argument určuje typ značky (dostupné jsou:center,location,company), 

druhý argument určuje atribut title a alt vlastního HTML kódu značky.[13] 

 

/*   tato znacka je interaktivni a po kliku na znacku ukazeme 

   vizitku s rozsirenym obsahem 

var mark1 = mapa.makeMark('company','<? echo $naz_lok 

?>','1','mark1'); 

  /* aktivujeme znacku */ 

  mark1.setAction(window,markClick); 

  /* pridame znacku do mapy */ 

  mapa.addMark(pp1.x,pp1.y,mark1); 
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Obr. 5 - ukázkové zobrazení 

4.4.3. Načtení jedné lokality na mapu 

V souboru „mapa.php“ jsou definovány všechny prvky pro zobrazení, které 

byly popsány v předchozí kapitole. Jediný rozdíl tkví v tom, ţe uţivatel mţe načítat 

z databáze libovolnou lokalit, kterou vyhledal pomocí „seznam.php“ nebo 

„vyhledavani.php“. V těchto dvou souborech se vyskytuje odkaz, ve kterém se předá 

do URL adresy ID dané lokality načtené za databáze. 

 

 

V souboru „mapa.php“ se toto ID načte pomocí metody GET a dále s ním 

pracuje. Z databáze načte všechny potřebné informace o lokalitě, které jsou uloţeny 

pod tímto ID. Dále se všechny data se načtou pomocí další proměnné do pole. 

 

Všechny proměnné načtené z databáze, se kterými se pracuje, musí být 

nadefinovány následovně: 

$queryID = 'SELECT * FROM geo WHERE id = '.$_GET['id']; 

$r=mysql_fetch_array($resultID); 

<a href = 'index.php?page=mapa.php&id=$id'>mapa</a> 
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Doposud se vše odehrávalo na úrovni PHP. Nyní se volají proměnné z PHP 

uvnitř JavaScriptu mapy všude, kde jsou zapotřebí. 

 

4.4.4. Načtení všech lokalit na mapu 

K načtení všech lokalit najednou, bylo v souboru „mapa_napul.php“ nutné 

vytvořit cyklus uvnitř samotného JavaScriptu. Vše co je nutné pro zobrazení a 

přidání značky s popiskem na mapu se provede. Ke kaţdému elementu, který je 

nutno očíslovat, se načte ID dané lokality. Jelikoţ se jedná o cyklus, provede se to 

přesně tolikrát, kolik je lokalit.  

 

Funkce „echo“ umístěná uvnitř cyklu „while“ po kaţdém průchodu cyklem vypíše 

generovaný kód do JavaScriptu. 

while($r=mysql_fetch_array($seznam)) 

{  

    $id=$r['id']; 

    $souradnice=$r['souradnice']; 

    $souradnice2=$r['souradnice2']; 

    $naz_lok=$r['naz_lok']; 

var pp1 = mapa.wgsToPP('<? echo $souradnice ?>','<? echo 

$souradnice2 ?>'); 

var mark1 = mapa.makeMark('company','<? echo $naz_lok ?>','<? 

echo $_GET["id"] ?>','mark1');  

...  

$naz_lok=$r['naz_lok']; 

$or_pop_obr=$r['or_pop_obr']; 

$souradnice=$r['souradnice']; 

$souradnice2=$r['souradnice2']; 
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4.4.5. Přidání ovládacích prvků mapy 

Aby byla mapa interaktivní a uţivatel s ní mohl manipulovat, posouvat, 

přibliţovat, oddalovat, je nutné přidat do kódu několik funkcí, tyto jsou: 

Nejprve je nutné vytvořit layoutBox, do kterého budeme ovládací prvky 

přidávat. V aplikaci jsem pouţil výchozí layoutBox var layoutBox = 

mapa.getDefaultLayoutBox() 

Dále je nutné vytvořit prvek pro ovládání pohybu var moveControl = new 

SZN.Visual.MoveControl(). Do mapy ho přidáme pomocí var move = 

mapa.addControls(moveControl,layoutBox,10,12); metodě se předá přidávaný 

prvek, layoutBox, do kterého chceme prvek přidat a sořadnice posunutí prvku vůči 

poloze layoutBoxu 

Prvek pro ovládání stupně přiblíţení se vytvoří analogicky.  Nejdříve 

vytvoříme prvek var zoomControl = new SZN.Visual.ZoomControl('full'); 

Protoţe budeme prvek přidávat do stejného layoutBoxu jako předchozí, 

vzpočteme si výšku předchozího prvku var pos = 

mapa.getControlById(move).getSize().height + 17;  a přidáme 

ho mapa.addControls(zoomControl,layoutBox,25,pos); 

echo  "var pp".$id." = 

mapa.wgsToPP('".$souradnice."','".$souradnice2."');"  ; 

echo  "var mark".$id." = 

mapa.makeMark('company','".$naz_lok."','".$id."','mark".$id."')

; "  ; 

echo  "mark".$id.".setAction(window,markClick);  "   ; 

echo  "mapa.addMark(pp".$id.".x,pp".$id.".y,mark".$id.");"  ; 

} 
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Ukazatel severu a měřítka přidáme do mapy prostřednictvím volání metody 

mapa.setNorthRuler(1); mapa.setScaleRuler(1); [13] 

 

4.5. Návrh databáze  

Databáze byla navrhnuta tak, aby se do ní následně mohly importovat jiţ získaná 

data z předešlých činností někoho, kdo se touto problematikou zabýval. Jedna taková 

databáze uţ existovala, ale byla ztracena. Zůstal pouze jeden soubor s daty v tabulce MS 

Excel. Ty musely být upraveny a převedeny do textového sourbou *.csv ve správném tvaru 

a v kódování UTF8, tak aby bylo moţno tento soubor bez problému importovat přes 

„phpMyAdmin“ do databáze na serveru.  

 // box pro pridani ovladacich prvku 

 var layoutBox = mapa.getDefaultLayoutBox() 

  

 // vytvoreni a pridani ovladaciho prvku pro pohyb s mapou 

 var moveControl = new SZN.Visual.MoveControl(); 

 var move = mapa.addControls(moveControl,layoutBox,10,12); 

 // vytvoreni a pridani ovladaciho prvku pro nastaveni priblizeni 

 var zoomControl = new SZN.Visual.ZoomControl('full'); 

 // vypocteme si vertikalni polohu pro umisteni  

 var pos = mapa.getControlById(move).getSize().height + 17; 

 mapa.addControls(zoomControl,layoutBox,25,pos); 

 // zapnuti ukazatele severu 

 mapa.setNorthRuler(1); 

 // zapnuti ukazatele meritka 

 mapa.setScaleRuler(1); 
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4.5.1. Data v souboru typu CSV 

Zdrojem k tomuto textovému soubor byla naplněná tabulka typu *.xls. Jednotlivé 

sloupce textového souboru jsou odděleny středníkem, tak aby tento soubor byl čitelný a 

pouţitelný do dalšího kroku a tím je import dat do databáze na vzdáleném serveru pomocí 

aplikace „phpMyAdmin“. 

4.6. Import dat do databáze 

Do textového formátu *.csv jsem převedl tabulku se všemi potřebnými údaji, 

včetně přiřazených číselných údajů v posledním sloupci „id_reg_zac_obl“. Jelikoţ v něm 

byly původně uloţeny názvy regionálního začlenění oblasti, které jsou nyní v samostatné 

tabulce, bylo nutné nahradit je čísly, které odpovídají sloupci „id“ v tabulce „reg_zac_obl“, 

aby vše sedělo a jiţ naplněná data nebyla chybná. Stejně tak záznamy ve sloupci 

„id_typ_lok“ 

 

Obr. 6 - Struktura tabulky „geo“ 
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Obr. 7 - Import dat pomocí phpmyadim 

 

 

Obr. 8 - struktura tabulky „reg_zac_obl“ 

4.7. Vytvoření cizího klíče pro další tabulku 

K tomu aby k danému byly přiřazeny hodnoty z jiné tabulky, je důleţité 

pojmenovat sloupec, který bude odkazovat na jinou tabulku, vhodným názvem 

s předponou ID, jelikoţ bude vázán ke sloupci druhé tabulky. Sloupec „id_reg_zac_obl“ 

tabulky „geo“ odkazuje na „id“ z tabulky „reg_zac_obl“. 

Kaţdý záznam  má své číslo, které je načteno právě do tohoto sloupce. Nastavení je 

provedeno tak, aby se uţivateli nezobrazovalo „ID“, nýbrţ text s obsahem názvu oblasti. 

Toto řešení je velmi praktické, a to především z toho důvodu, abychom nemuseli kaţdou 

oblast vypisovat zvlášť do rolovacího seznamu v „HTML“ kódu, který by pak mohl 

působit zbytečně sloţitě. Dalším důvodem je provádění změn, mazání a doplňování 

potencionálních nových údajů v číselníku. 

4.7.1. Nastavení propojení tabulek v phpMyAdmin:  

Obě tabulky „geo“ a „reg_zac_obl“, které budou propojeny, musí mít nastaveno 

v parametrech úloţiště jako InnoDB a také musí mít nastaven „index“ primární klíč, a musí 

být unikátní. Dále pak v nastavení relací v tabulce „geo“ u sloupce „id_reg_zac_obl“ 

nastavím propojení s tabulkou „reg_zac_obl“ k jejímu ID. 
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Dalším krokem je propojení těchto dvou tabulek pomocí cizího klíče. V tabulce 

„geo“ a sloupci „id_reg_zac_obl“ musím nastavit, ţe bude přiřazovat název z tabulky 

„reg_zac_obl“. Tím řeknu, ţe obsah sloupce „id_reg_zac_obl“ tabulky „geo“ je shodný 

s obsahem sloupce „id“ tabulky „reg_zac_obl“. Aby toto nastavení šlo provést, nejdříve se 

musí parametry obou tabulek nastavit na typ úloţiště „InnoDB“.  

 

Obr. 9 - Nastavení indexu 

 

Obr. 10 - Nastavení úložiště na InnoDB 

 

Obr. 11 - Nastavení propojení relace v phpMyAdmin 

Chronologicky stejný postup je pouţit k propojení tabulky typ_lok. 

4.7.2. Propojení tabulek pomocí cizího klíče v SQL dotazu 

Propojení tabulek se provede v SQL dotazu následovně: 
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4.8. Vkládání lokalit 

Kdyţ uţivatel chce vloţit novou lokalitu k těm stávajícím, má moţnost. To mu 

umoţní formulář umístěný v souboru „vkladani.php“. 

Hlavičku souboru tvoří propojení s databází a základní příkazy pro manipulaci 

s tabulkou databáze „geo“ a „reg_zac_obl“ Příkaz „sprint“ vrací data typu formátovaného 

řetězce (stringu)  

 

Důleţité je poznamenat, ţe tento soubor pracuje s několika tabulkami. V tomto 

přikladu to jsou tabulky „geo, rag_zac_obl, tzp_lok“. Do sloupců „id_reg_zac_obl a 

id_typ_lok“ tabulky „geo“ se fyzicky zapisují číselné hodnoty odkazující na ID tabulek 

„id_reg_zac_obl a id_typ_lok“, které pomocí cizího klíče odkazují na ID tabulky 

„reg_zac_obl a typ_lok“ Dále je pak proveden SQL dotaz, který uţivateli zobrazí názvy, 

místo čísel ID, ve formě rolovacího menu předem nastavené textové záznamy regionálního 

začlenění oblasti.  Kaţdá lokalita musí být regionálně začleněna, tudíţ je tento sloupec 

povinný a musí se lokalita vţdy vybrat.  

4.9. Položky ve formuláři pro vkládání a jejich provedení 

Tento formulář tvořící uţivatelské rozhraní pro vkládání informací o lokalitách do 

vytvořené databáze.  

4.9.1. Název 

Název je vloţen velmi jednoduše, takto: 

mysql_query(sprintf("INSERT INTO `geo` (naz_lok,atd.) VALUES('%s', %d, 

pro každý sloupec)  $_POST['naz_lok'],.... 

mysql_query("SELECT * FROM `reg_zac_obl`"); 

SELECT * FROM geo,reg_zac_obl,typ_lok where geo.id_reg_zac_obl 

= reg_zac_obl.id and geo.id_typ_lok = typ_lok.id  
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4.9.2. Kalendář 

Aby uţivatel neudělal chybu v zadávání data, z důvodu několika moţných variant 

formátu zápisu, je zde pouţit kalendář. Po kliknutí na poţadovaný den se automaticky 

zapíše hodnota do pole v nastaveném formátu přesně tak, jak je nastaveno v databázi. 

Samotný kalendář je vytvořená aplikace pomocí JavaScriptu, který načítá informace o 

aktuálním datu ze serveru, který tuto aplikaci zdarma poskytuje. Do hlavičky indexového 

souboru se vloţí údaje o pouţitých JavaScriptech a stylech kalendáře:[19] 

 

  

<td valign="top" style="width: 30em;"> 

        <div id="cont"></div> 

          <script type="text/JavaScript"> 

            var LEFT_CAL = Calendar.setup({ 

                    cont: "cont", 

                    weekNumbers: true, 

                    selectionType: Calendar.SEL_MULTIPLE 

                    // titleFormat: "%B %Y" 

            }) 

          </script> 

        </td>   

<tr> <td><label for="naz_lok">Název lokality <b>*</b></label></td> 

<td><input type="text" name="naz_lok" /></td>  <!-- 01 --></tr> 
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Ve formuláři se kalendář volá takto: 

 

 

Obr. 12 - Kalendář 

4.9.2.1. Formát data 

Nastavení formátu data se provede jednoduše změnou v řetězci ("%Y-%m-

%d"). Libovolně podle potřeby.  (Tento údaj je povinný)  

4.9.3. Souřadnice  

Zadávání souřadnic je řešeno pomocí JavaScriptu (souradnice.js). Je moţné 

je zadávat základními způsoby:  

a) Uţivatel vypíše kaţdý údaj zvlášť pro stupně, minuty, sekundy 

b) Zadání ve formátu stupňů a minut. 

c) Formát souřadnic ve stupních (maps.google.com). Lze vloţit přímo, 

JavaScript se postará o přepočet do formátu, který je nutný pro 

zobrazení lokality na mapě (50d46m8.92sN,15d27m51.12sE) 

<td> 

<input id="datum" type="text" name="datum" />        

 <script type="text/JavaScript">//<![CDATA[ 

LEFT_CAL.addEventListener("onSelect", function(){ 

      var ta = document.getElementById("datum") 

ta.value = this.selection.print("%Y-%m-%d").join("\n"); 

                  });</script> 

</td> 
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Obr. 13 – ukázka 3 typů zadávání souřadnic 

4.9.3.1. Formát souřadnic uložený v databázi 

 

50d46m8.92sN,15d27m51.12sE 

 d-degrees (stupně) 

 m-minutes (minuty) 

 s-seconds (vteřiny) 

 N-north (sever) 

 E-east (východ) 

4.9.4. Číslo mapového listu JTSK 

Zadavatel můţe vloţit číslo mapového listu v libovolném formátu bez 

jakýchkoliv omezovacích pravidel do textového pole. 

4.9.5. Typ lokality 

Informace o typu lokality jsou informativní. Informují o tom, zda se jedná o 

přírodní lokalitu, památku, nebo zda jde o antropogenní oblast atd. Tato poloţka je 

řešena pomoci propojení cizím klíčem k tabulce „typ_lok“, ve které se nacházejí 

všechny moţnosti. 
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Obr. 14 - typ lokality 

4.9.6. Orientační popis trasy 

Jak napovídá samotný název, uţivatel stručně popíše, jak se dostat 

k danému místu. 

4.9.7. Stav lokality 

Tato poloţka vypovídá o momentálním stavu lokality. 

4.9.8. Povolení vstupu 

Informuje o tom, zda je vstup povolen, či nikoli, popřípadě zobrazuje odkaz 

na webové stránky. Je moţno doplnit otevírací hodiny nebo také dny, ve kterých je 

lokalita přístupná veřejnosti. 

4.9.9. Skalní podklad 

Tento údaj má na výběr pouze moţnosti ano, ne. Řešeno datovým typem 

„Boolean“. V tomto případě jde jen o informaci, zda lokalita má, či nemá skalní 

podloţí, jinak řečeno podklad. 

4.9.10. Rozměr lokality 

Ve formě textu je moţné vloţit informaci o rozměru lokality. 
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4.9.11. Orientační popis-obrázek 

Pokud existuje mapka, fotka, či plánek, lze na něj odkázat pomocí vloţení 

hypertextového odkazu. Obrázek je vkládán do adresáře /pict/. Tento adresář musí 

mít nastaveny práva k zápisu a čtení (v linuxu příkazem chmod 777). Kaţdému 

obrázku je jako jméno přiděleno „ID“ lokality a formát, aby nedocházelo 

k duplicitám, a moţnému nahrazení stávajícího obrázku, obrázkem se stejným 

názvem. Na toto umístění vede odkaz v souborech „mapa.php, mapa_napul.php“ 

v části kde se nastavuje zobrazování a naplňováni bubliny. Načítá se pouze 

proměnná „or_pop_obr“ ve které je uloţen název (ID) a typ obrázku. Např. 

(35.jpg). 

 

4.9.12. Regionální začlenění oblasti 

Kaţdá lokalita lze regionálně začlenit a to je zde řešeno rolovacím 

seznamem, který zobrazuje, pomocí cizího klíče, všechny moţnosti, které jsou 

obsahem tabulky „reg_zac_obl“. 

 

Obr. 15 - Regionální začlenění oblastí 

<img src="pict/".$or_pop_obr." width="" align="right"/> 
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4.9.13. Vyhledání lokalit 

Jako téměř všechny soubory v této aplikaci je zdrojový kód vytvořen v jazyce 

HTML, který vyuţívá PHP k propojení serveru s databází, který spolupracuje s databází. 

Tento pak vyhodnotí dané parametry a proměnné, které jsou nastaveny v SQL dotazu a 

zobrazí je uţivateli v tabulce. Základ tvoří formulář, jeţ se definuje pomocí tagů 

<form></form>, tyto párové „tagy“ uvozují začátek a konec samotného formuláře. 

V tomto případě jsou zvoleny dvě proměnné pro vyhledávání, těmi jsou „hledani_n“ pro 

název a „hledani_t“ pro typ lokality, Popis se nadále bude týkat těchto dvou proměnných. 

Kdykoliv lze ovšem přidat či ubrat jakýkoliv nový parametr a umístit jej do formuláře. 

Formulář pro zadávání uţivatelských parametrů pro jeden typ lokality pak vypadá 

takto:  

 

Propojení s databází je totoţné s předchozími ukázkami. Zde je pro úplnost 

uvedeno, jakým způsobem byly přiřazeny proměnné: 

 

Nejdůleţitější část tkví v samotném SQL dotazu, který pouţívá tyto dvě proměnné 

k vyhledání lokalit, které obsahují daný znak v daném sloupci, kterému je přiřazena jedna 

ze zmíněných proměnných. Pouţívá metodu „submit“ která spouští samotný proces pokud 

je vše v pořádku a je splněna podmínka. 

$hledani_n=$_POST['hledani_n'];  

$hledani_t=$_POST['hledani_t']; 

<form action="index.php?page=vyhledani.php" method="post"> 

<p><label for="hledani_n">Název lokality</label><input type="text" 

name="hledani_n"/></p> 

</form> 
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Načtený obsah se uloţí do proměnné „vysledek“ pole hodnot se přiřadí do 

proměnné „r“ a zkontroluje všechny záznamy v daném sloupci. Ty, které budou shodné se 

zadanými parametry, se zobrazí v tabulce se všemi nastavenými parametry pro uţivatelské 

zobrazení v příkazu echo (souřadnice, název, typ, smazání a zobrazení lokality na mapě) 

 

4.10. Setřídění podle zvolného parametru 

Kaţdý sloupec v tabulce souboru „seznam.php“,„cely_seznam.php“a 

„vyhledani.php“ lze setřídit sestupně nebo vzestupně podle abecedy pomocí SQL dotazu. 

Nejprve jsou v PHP nadefinovány proměnné. V případě, ţe nedojde k předání parametru 

proměnné pomocí metody GET, nastaví se třídění podle názvu vzestupně (asc). 

 

 

$sortParam = $_GET['sortby']; 

if ($sortParam == "" ) {$sortParam="naz_lok";} 

 

$sortType = $_GET['sorttype']; 

if ($sortType == "" ) {$sortType="asc";} 

while($r=mysql_fetch_array($vysledek)) 

{  

   $naz_lok=$r["naz_lok"]; 

   $souradnice=$r['souradnice']; 

   $typ_lok=$r['typ_lok']; 

   echo 

"<tr><td>$naz_lok</td><td>$souradnice</td><td>$typ_lok</td><td>... 

if(isset($_POST['submit'])){ 

$hledani_n=$_POST['hledani_n']; 

$vysledek = mysql_query("SELECT * FROM.... 

echo "<table>"; 
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Tyto proměnné se pak volají v SQL dotazu, který se provede, při kliku na daný odkaz ve 

kterém je nastaven parametr podle kterého se bude třídit sestupně, či vzestupně. 

 

V SQL dotazu „ORDER BY“ se pouţijí parametry proměnných, které byly předány 

pomocí odkazu. 

 

4.11. Mazání lokality 

Jak jsem se jiţ bylo zmíněno dříve, tato funkce se váţe na automaticky generované 

ID pro kaţdou lokalitu v databázi, podobně jak tomu bylo u zobrazení lokality na mapě. 

Základní princip je naprosto stejný, s malými rozdíly. 

Smazat lokalitu je moţné přes soubory „seznam.php“, „cely_seznam.php“ a 

„vyhledani.php, kde se nachází v jednom ze sloupců (odkaz smazat), hned vedle odkazu 

mapa, který nás odkáţe na mapu. Na rozdíl od toho nás kliknutí na „smazat“ odkáţe na 

soubor „smazat_potvrd.php“ ve kterém se nachází ujišťující dotaz, zda si lokalitu přejeme 

skutečně smazat, či nikoliv. 

 

4.11.1. smazat_potvrd.php 

Soubor smazat_potvrd.php obsahuje kód s dotazem a dále odkaz na soubor 

smazat.php pokud uţivatel zvolí ano. Proměnná „GET“ opět načte ID, které je 

uloţeno v URL adrese z předchozího kliknutí. Pokud klikne uţivatel na „ne“, vrátí 

se zpět na stránku, odkud přišel (seznam.php, cely_seznam.php, vyhledani.php) a 

příkaz se neprovede. 

<a href='smazat_potvrd.php?id=$id'>smazat</a> 

order by ".$sortParam." ".$sortType."" 

<a 

href='/~kot265/api/index.php?page=seznam.php&sortby=naz_lok&sort

type=desc'> 



Petr Kotula: Webová aplikace správy databáze geologických lokalit s vyuţitím API volně 

dostupných mapových sluţeb 
 

38 
 

 

 

4.11.2. smazat.php 

Samotný soubor smazat.php opět načte id. $id=$_GET['id']; 

Proměnná vysledek = mysql_query("DELETE FROM geo WHERE id='$id'") 

je v tomto případě pomocná. Provede se v ní SQL dotaz na vymazání záznamu 

z tabulky „geo“ kde parametrem je proměnná ID. 

V případě, ţe nastane nějaký problém s databází, například, ţe se v průběhu 

přeruší spojení. Poté se načte původní stránka seznam.php bez jakékoliv změny. 

Následuje druhá část kódu or die('Chyba: '.mysql_error()); a následný „refresh“ 

původní stránky. 

 

  

$id=$_GET['id']; 

$vysledek = mysql_query("DELETE FROM geo WHERE id='$id'")or 

die('Chyba: '.mysql_error()); 

echo "<meta http-equiv='refresh' 

content='0;URL=index.php?page=seznam.php'>"; 

<body> 

Opravdu chcete vymazat tento záznam ? 

<a href="smazat.php?id=<? echo $_GET["id"] ?>">Ano</a> <a 

href="index.php?page=seznam.php">Ne</a>  

</body> 
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Závěr  

Na závěr bych chtěl shrnout kladné funkce aplikace a také moţné zdokonalení, 

které by mohly být cílem jiné, navazující práce. 

Základní část práce bylo navrhnout a naplnit databázi. Propojit databázi 

s mapovými sluţbami a zobrazovat pomocí webu. To vše se povedlo realizovat. Je zde 

moţné doplnění administrátorské sekce, která by bránila nepovolaným osobám zasahovat 

do databáze, ať uţ při vkládání lokalit, nebo mazání. To ovšem nebylo cílem tohoto 

projektu a v tuto chvíli je tento problém otevřen, pokud by tato aplikace měla slouţit jako 

zdroj aktualizovaných informaci, je nutné tuto část naprogramovat, aby nedošlo k zadávání 

neověřených lokalit s nepravými informacemi. 

Díky aplikace lze provádět, vkládání a mazání lokalit, dále pak lze vyhledat lokalitu 

podle názvu a typu, setřídit podle parametrů všech sloupců a to sestupně nebo vzestupně. 

Hlavní funkcí je zobrazení lokalit na mapovém podkladu, který je umoţněn díky mapovým 

sluţbám seznamu a jejich API. U kaţdé z lokalit je také moţné zobrazit veškeré informace 

jako například název, datum vloţení, souřadnice, číslo mapového listu, typ lokality, 

regionální začlenění, povelení vstupu a obrázek orientačního popisu. Lokality lze zobrazit 

samostatně, nebo také všechny najednou. 

Jelikoţ aplikace vyuţívá kaskádové styly, její design je snadno a rychle 

modifikovatelný. 

Při vytváření aplikace jsem se setkal s dílčími problémy při vkládání souřadnic do 

formuláře, které jsou nyní přepočítávány do jednotného formátu. Tento přepočet, řešený 

pomocí JavaScriptu určitě najde uplatnění i v jiných, podobně zaměřených pracích, které 

mohou vyuţívat API různých společností a v nichţ bude zapotřebí konverze souřadnic do 

potřebného tvaru.  

Nastavení správného data jsem vyřešil kalendářem, který je vytvořenou volně 

dostupnou aplikací. Slouţí zde pro striktní zadávání souřadnic do databáze, odpadá tak 

starost v jakém formátu zapsat datum při vkládání do databáze. Také tento postup je moţné 

pouţít v různých aplikacích, kde je nutné vkládat data v přednastaveném formátu. 

Tato práce byla velmi poučná. Bylo nutné vyřešit spoustu dílčích problému a 

nestandardních řešení, u kterých jsem se musel naučit novým, pro mě osobně přínosným, 

technologickým postupům.  
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