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Abstrakt 

Náplní této diplomové práce je vytvoření prezentace geografického informačního systému 

(GIS) lokality Jedovnice. Prezentace GIS Jedovnice bude sloužit pro potřeby výuky 

v terénu druhého a třetího ročníku oboru Geodézie a kartografie Fakulty stavební VUT 

v Brně. Zpracování dat je provedeno v programu Marushka Design od firmy Geovap. 

Správa databázových entit je zpracována v programu SQLite Expert Personal. Prezentace 

GIS obsahuje bodové pole v dané lokalitě a zadání úloh pro studenty. Navržený systém 

umožňuje editaci a správu stávajících dat. 

 

Klíčová slova 

Geografický informační systém (GIS), Marushka Design, SQL, databázové systémy, 
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Abstract 

The aim of this diploma thesis is to create Geographic Information System (GIS) 

presentation of Jedovnice location. Created GIS presentation serve as a teaching tool for 

2nd and 3rd year of Geodesy and Cartography field, Faculty of civil engineering, 

University of technology in Brno. Data processing was performed using Marushka Design 

program of Geovap group. Database entities management was processed in the SQLite 

Personal program. GIS presentation includes geodetic point field in specified location and 

tasks assignment for students. Designed system allows editing and managing of data 

already existed. 

 

Keywords 

Geographic information system (GIS), Marushka Design, SQL, database system, SQLite 

Expert Personal, field training. 
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1 ÚVOD 

Stále častěji je potřeba v různých odvětvích lidské činnosti pracovat s informacemi, 

které jsou vázány k určitému geografickému místu na zemi. Tyto informace mají velký 

potenciál a využitelnost v mnoha oborech. 

Tématem této diplomové práce je prezentace geografických informačních systémů 

(GIS). Úkolem práce je seznámení se s problematikou GIS a možností jejich prezentací. 

Dalším úkolem bylo vybrat vhodný nástroj pro prezentaci GIS a následně pomocí tohoto 

programu vytvořit prezentaci GIS lokality Jedovnice pro účely výuky v terénu. Na závěr je 

potřeba ověřit funkčnost vytvořené prezentace. 

Druhá a třetí kapitola se věnuje teorii GIS a databázovým systémům. Ve druhé 

kapitole jsou popsány základy GIS, historie GIS, typy geografických dat a závěrečná část 

popisuje vizualizaci a kartografickou prezentaci. Třetí kapitola je věnována databázovým 

systémům, kde jsou popsány základní typy datových modelů. Dále je do této kapitoly 

zahrnut popis dotazovacího jazyka SQL a značkovacího klíče XML. 

Čtvrtá kapitola obsahuje popis použitých softwarů, kterými jsou Marushka Design 

od firmy Geovap a program pro správu databází SQLite Expert. 

Nejrozsáhlejší částí této diplomové práce je pátá kapitola s názvem Tvorba 

prezentace. V této kapitole jsou popsány jednotlivé kroky při tvorbě databáze a jejího 

naplnění daty, vytvoření knihovny buněk, zobrazení bodových prvků ve výsledné 

prezentaci, popis tvorby dotazů, metodika vytváření legendy a další funkce. 

Závěrečná šestá kapitola se zabývá konfigurací výsledného projektu. Zde je 

popsáno vytvoření autorizace a v druhé části je popsána tvorba a význam témat. 

Cílem práce je vytvoření funkční prezentace GIS lokality Jedovnice, která bude 

určena pro studenty na výuce v terénu. Výsledná prezentace bude obsahovat interaktivní 

prvky, několik vrstev mapových podkladů a nástroje pro správu databáze. 
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2 GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

S rozvojem počítačové techniky se postupně rozvíjí i obor zvaný geoinformatika. 

Definic geoinformatiky je více. Jedna z definic podle Neumanna říká [1]: 

 Geoinformatika je vědecká a technická disciplína, jejímž předmětem jsou 

prostorové údaje a která se soustřeďuje na jejich sběr, ukládání, manipulaci 

s nimi a jejich zprostředkování. 

Pro srovnání je zde uvedena ještě definice podle Streita, která zní takto [1]: 

 Geoinformatika je aplikovaná informatika zaměřená na řešení specifických 

problémů v geovědách se speciálním důrazem na geografickou polohu 

objektů. Geografické objekty, které zkoumá, mají definovanou geometrii, 

topologii, tématický popis a dynamiku.  

Geoinformatika zasahuje více či méně do dalších oborů, jako jsou matematika, 

geografie, kartografie, informatika, přírodní vědy a socioekonomické vědy. Mezi 

významnou aplikaci geoinformatiky patří geografické informační systémy. Označují se 

zkratkou GIS, která vychází z anglického Geographic Information System. 

 

2.1 Historie GIS 

S vývojem společnosti a potřebou evidovat stále větší počet informací rostou 

nároky na jejich zpracování. S rozvojem počítačové techniky vznikají v 60. letech 

minulého století první geografické informační systémy. Změny ve vývoji počítačových 

technologií byly řízeny zejména hardwarem. Zvyšující se možnosti hardware logicky vedly 

k vývoji a zdokonalení možností software. Vývoj geografických informačních systémů byl 

ovlivněn především [2]: 

 Rozvojem počítačových technologií (HW). 

 Vývoj nových programovacích jazyků (SW). 

 Pokrok v teorii strukturování a analýzy digitálních dat. 

 Implementace informačních technologií. 

Vývoj GIS v dnešním slova smyslu se ve většině literatury rozděluje do čtyř 

vývojových etap. 

První etapa bývá nazývána jako tzv. pionýrské období. Toto období trvá od 60. let 

do roku 1973. GIS se vyvíjely převážně na univerzitách, kde převládaly velké sálové 

počítače. Osoba, která tyto počítače obsluhovala, musela mít zvláštní vzdělání v oboru 

programování. Data se ke koncovému uživateli dostala v řádu hodin, dnů, či měsíců, podle 

náročnosti úlohy a objemu dat. Jeden z prvních GIS vzniká v Kanadě za účelem evidence 

lesů. The Canadian Geographic Information Systém (CGIS) již obsahuje nástroje pro 
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analýzu, je funkční dodnes a obsahuje přes 10 000 digitálních map. V těchto, letech byla 

také vypuštěna první družice LANDSAT, která pořizovala snímky Země z vesmíru. V roce 

1969 byla založena firma ESRI, která je producentem systému ARC/INFO. [2] [3] [4] 

Druhá vývojová etapa trvala od roku 1973 do počátku 90. let. Velké sálové počítače 

nahradily osobní počítače, které byly pro koncového uživatele mnohem příjemnější a práce 

s prostorovými daty na nich byla možná i bez programátorského vzdělání. Během této 

etapy dochází k postupnému sjednocení záměrů lokálních výzkumných center s centrální 

správou. [2] [4] 

Třetí etapa se datuje od roku 1982 do konce 90. let. V průběhu třetí etapy dochází 

ke značné komercializaci geografických informačních systémů a s tím související 

prosazení nástrojů pro zpracování geografických dat na trh. Postupně se výrazně zlepšila 

schopnost systémů integrovat data z různých zdrojů. Nastává rozvoj architektury systémů 

a začíná se pracovat v počítačových sítích LAN (Local Area Network). [2] 

Poslední, čtvrtá etapa, trvá od konce 90. let do současnosti. Převládá uživatelský 

přístup, konkurence mezi poskytovateli SW a snaha o budování otevřených systémů. 

Počítačové sítě a počítače jsou propojeny pomocí internetu. V institucích, kde je zapotřebí 

zpracovávat denně obrovské množství dat, jsou využívány tzv. superpočítače, které 

obsluhují specialisté v oblasti GIS, HW, SW a síťovích aplikacích. [2] 

 

2.2 Definice GIS 

Vymezení pojmu GIS není jednoduché. Různé literatury uvádějí různé definice. 

V podstatě lze rozlišit tři úrovně chápání pojmu GIS [3]: 

 GIS jako software. 

 GIS jako konkrétní aplikace. 

 GIS jako informační technologie. 

Pro srovnání je jich zde několik uvedeno. 

Tak například firma ESRI, která produkuje nejznámější a nejpoužívanější software 

pro práci s geografickými daty, definuje GIS takto [5]:  

 GIS je informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat 

prostorová data – data o geografické poloze prvků či jevů v území. 

Jinou definici uvádí Výzkumný úřad geodetický, topografický a kartografický 

(VÚGTK) ve svém terminologickém slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí [6]: 

 GIS – Informační systém zabývající se informacemi, které se týkají jevů 

přidružených k místu vztaženému k Zemi. 

 GIS – Funkční celek vytvořený integrací technických a programových 

prostředků, dat, pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního 
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kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a prezentaci 

prostorových dat pro potřeby popisu, analýzy, modelování a simulaci 

okolního světa s cílem získat nové informace potřebné pro racionální správu 

a využívání tohoto světa. 

Další formulací GIS je tato [7]: 

 GIS je systém lidí a technických a organizačních prostředků, který provádí 

sběr přenos, uložení a zpracování údajů za účelem tvorby informací 

vhodných pro další využití v geografickém výzkumu a jeho praktických 

aplikacích. 

I když každý autor definuje GIS odlišně, všechny se shodují v jednom bodě. 

Všechny považují geografický informační systém za počítačově založený systém, který 

nese informace v podobě prostorových dat, ať už grafických či negrafických. [2] 

 

2.3 Základní komponenty GIS 

 

2.3.1 Strukturální komponenty GIS 

Obecně je GIS tvořen pěti základními komponenty, které jsou navzájem propojeny. 

Za tyto komponenty jsou považovány hardware, software, data, metody a lidé. 

 Hardware – jeden ze základních ukazatelů, který ovlivňuje rychlost 

zpracování velkého objemu dat. Mezi hardware patří výkonné počítače, 

počítačové sítě, vstupní a výstupní zařízení. Dále sem řadíme GPS přijímače 

a PDA. 

 Software – soubor programů, které vykonávají veškeré operace systému. 

Vlastní software GIS je tvořen velkým počtem programových podsystémů, 

tzv. modulů. Struktura softwaru se většinou skládá z následujících modulů – 

vstup dat, uložení a správa databáze, prostorové a statistické analýzy, 3D 

zobrazení, transformace a konverze dat, 

výstupy a prezentace dat a uživatelské 

rozhraní. 

 Data – významná část každého 

informačního systému, tvoří až 90 % 

nákladů v GIS. 

 Metody 

 Lidé – programátoři, specialisté, 

obsluha systému, uživatelé. 

 (Arcdata) Obr. 2.1 Základní komponenty GIS [14] 



Prezentace GIS pro výuku v terénu 

Bc. Gabriela Ráczová 

 

13 

 

GEOGRAFICKÁ DATA 

GRAFICKÁ 
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vektorová 

body 
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sítě 

povrchy 
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NEGRAFICKÁ 

text 

celá čísla 

reálná čísla 

2.3.2 Funkční komponenty GIS 

Funkční komponenty rozdělujeme do následujících pěti skupin [8]: 

 Vstup dat. 

 Zpracování a uchování dat. 

 Analýzy. 

 Prezentace výsledků. 

 Interakce s uživatelem. 

2.4 Geografická data 

Prostorové objekty nebo-li geoobjekty, jsou součástí reálného světa, který je pro 

potřeby GIS zjednodušován. Geoobjekty jsou v geografických informačních systémech 

podle počtu dimenzí děleny na: 

Bezrozměrné (0D) – body jsou definovány souřadnicemi v prostoru, nemají určenou délku 

ani plochu. 

Jednorozměrné (1D) – liniové objekty, které mají definovanou pouze délku. 

Dvourozměrné (2D) – patří sem plošné objekty, které mají definovanou délku i šířku 

a jsou ohraničeny nejméně třemi jednorozměrnými objekty. 

Třírozměrné (3D) – objekty mají délku, šířku i výšku. 

Data v GIS je možno rozdělit do tří skupin [9]: 

 Prostorová data – zahrnují informace o poloze v prostoru a topologické 

informace. 

 Popisná data – atributová. 

 Časová data – obsahují informaci o změně objektu v čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Hierarchie typů geografických dat [9] 
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Prostorová data (grafická) jsou dělena podle dvou základních hledisek. Prvním 

rozhodujícím faktor je způsob popisu dat neboli způsob uložení dat v geo-databázi. Podle 

tohoto hlediska jsou data dále dělena do tří skupin: 

 vektorová data 

 rastrová data 

 maticová data 

 

2.4.1 Vektorová data 

Geometrické vlastnosti prvků jsou popsány pomocí vektorů. Vektorová data jsou 

definována základními entitami, kterými jsou bod, linie, řetězec linií, plocha, povrch, 

objem. Zkoumaný jev je popsán spojitými veličinami. 

Výhodou vektorových modelů je bezesporu vysoká přesnost polohy, která je daná 

kartézskými souřadnicemi x, y. Vektorové modely zabírají relativně malý objem dat a jsou 

vhodné pro kartografické výstupy, pro prezentaci i modelování jednotlivých objektů. 

Naproti tomu nevýhodou těchto modelů jsou složité datové struktury, složité 

algoritmy a výpočty a časově náročné řešení 

topologie. Nejsou příliš vhodné pro 

prostorové modelování a simulaci.  

Rozeznáváme několik vektorových 

datových modelů: 

 špagetový datový model, 

 základní topologický model, 

 hierarchický vektorový model. 

Data jsou ve vektorovém modelu 

ukládána dvěma způsoby, a to buď jako data 

redundantní nebo neredundantní. 

Redundantní uložení dat znamená, že některé 

informace o prvcích (bodech, liniích, atp.) 

jsou uloženy duplicitně. U neredundantního 

uložení je to naopak. Jednotlivé prvky 

datového modelu jsou v modelu uloženy 

právě jednou. [10] 

 

2.4.2 Rastrová data 

Rastrový model dat vzniká rozdělením rovinného povrchu pravidelnou mřížkou na 

jednotlivé dílky, označované jako buňky (cell). Ty jsou zpravidla nejmenší jednotkou 

Obr. 2.3 Porovnání vektorových a rastrových 

dat [11] 
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a jsou seskupovány do tzv. mozaik. Ke každé buňce je přiřazeno číslo nebo kód, které 

reprezentuje hodnotu požadovaného atributu v dané lokalitě a jejich poloha je dána číslem 

řádku a číslem sloupce. 

Výhodou rastrových modelů jsou jednoduché datové struktury, jednoduchá 

kombinace dat z fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země a jednoduché analytické 

operace. Rastrové modely jsou vhodné pro modelování a simulaci. [10] 

Rastrové modely jsou však nevhodné pro analýzy sítí, neboť obsahují velký objem 

dat. Jsou méně přesné oproti vektorovým modelům, protože přesnost závisí na velikosti 

buňky. Z toho vyplývá i nižší vizuální kvalita kartografických výstupů. [10] 

 

2.4.3 Maticová data 

Maticová data mají podobnou strukturu jako rastrová data s tím rozdílem, že údaje 

v maticové struktuře nejsou radiometrická data, např. výška, teplota, typ půdy, atp. Mřížka, 

která tvoří data, může být i nepravidelná. Hodnoty snímané v jednotlivých bodech mřížky, 

mohou mít charakter vektoru. Maticová data jsou podle slovníku VÚGTK definována jako 

data uspořádaná do pole s přiřazením informace o pravidelně rozložených bodech. [6] 

 

Druhý rozhodující faktor dělení dat je podle způsobu manipulace s datovými 

sadami. Tyto data jsou dále dělena do dvou skupin: 

 Vrstvový přístup. 

 Objektový přístup. 

 

2.4.4 Vrstvový přístup 

Data, která spolu tematicky 

souvisí, jsou organizována do tematických 

vrstev (layer). Tento typ uložení dat je 

typický pro kartografické aplikace. 

Celkový obraz získáme složením všech 

vrstev na sebe. 

Výhodou vrstvového přístupu je 

rychlé vyhledávání dat pomocí atributů, 

snadná editace a získávání dat přímo 

z vrstev. Reprezentace reálného světa za 

pomoci jednotlivých tematických vrstev 

nám umožňuje zorganizovat a snadněji 

pochopit vztahy mezi jednotlivými jevy. 
Obr. 2.4 Vrstvový přístup[14] 
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[12] 

Problém nastává, pokud potřebujeme v takto uložených datech vyhledat prostorový 

objekt z hlediska několika atributů, které jsou uloženy v několika vrstvách. 

 

2.4.5 Objektový přístup 

Dalším způsobem organizace dat, je tzv. objektový přístup. Je založen na 

principech objektově orientovaného modelování. Všechny informace, jako jsou geometrie, 

topologie, tématika (atributy) a chování (metody), jsou obsaženy u objektu. 

Objekty lze libovolně sdružovat do tříd objektů, dále je možné vytvářet 

hierarchické vztahy mezi objekty (rodič – potomek), atributy a metody je možné dědit. 

Objekty se snadno vyhledávají podle více atributů. [12] 

Nevýhoda objektového přístupu spočívá v náročnosti HW, SW a potřeby 

kvalifikované obsluhy. V praxi se využívá mnohem méně než přístup vrstvový. 

 

2.5 Vizualizace a kartografická prezentace 

Prezentace je soubor procedur, kterými se vyjadřují výsledná prostorová data, 

vztahy mezi nimi a analýzy, ve formě kompatibilní pro převod do jiných počítačových 

struktur nebo do kartografických děl. Hlavní úlohou vizualizace je vizuální komunikace 

mezi uživatelem a geografickým informačním systémem. Pod pojmem komunikace 

rozumíme pochopení modelovaných geografických objektů a komplexních prostorových 

vztahů. 

Výsledná data mohou být prezentována mnoha způsoby. Mezi základní formy 

prezentace můžeme zařadit mapy, grafy, textové zprávy, grafické prezentace a digitální 

výstupy. Vlastní vizualizace pak probíhá dvěma způsoby: 

 Neinteraktivní vizualizace – plottery, tiskárny 

 Interaktivní vizualizace – monitory 

 

2.5.1 Interaktivní prezentace 

Díky interaktivním prezentacím se GIS stále více rozšiřuje i mezi laickou veřejnost, 

kdy si uživatelé mohou snadno zobrazit požadovaná data. 

Hlavními výhodami interaktivní prezentace jsou [13]: 

 Současné zobrazení více vrstev na základě výběru uživatele. 

 Interakce uživatele s mapou prostřednictvím dotazu (poloha objektu, 

atribut). 
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 Dynamické zobrazování prostřednictvím změny parametrů vizualizace 

(změna měřítka). 

 Flexibilní změna obsahu mapy, legendy, atp. 

 Různé způsoby vizualizace (2D, 3D), popisu a zobrazování atributů. 

V současnosti jsou již poměrně rozšířeny prezentace GIS v prostředí 

internetu/intranetu. Princip vychází z architektury klient/server, kdy na straně serveru je 

nutný tzv. aplikační server, který vhodným způsobem komunikuje s internetovým 

serverem. 
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APLIKACE 

SŘBD 

DB 

3 DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 

Databáze je soubor údajů a dat, které se vztahují ke konkrétnímu tématu. 

Za databázi můžeme považovat například kartotéku u lékaře, telefonní seznam nebo 

adresář klientů firmy. Tato data jsou však uspořádané pouze podle jednoho kritéria a nelze 

v nich informace vyhledávat podle jiného atributu. S vývojem počítačové techniky se 

papírové kartotéky a seznamy začaly vést v elektronické podobě. Hlavním důvodem pro 

zakládání a vedení databází je rychlé a spolehlivé vyhledávání informací podle 

požadovaných atributů. 

Databázový systém se v užším slova smyslu 

skládá z databáze (DB) a ze systému řízení báze dat 

(SŘBD). Systém řízení báze dat je programová vrstva 

řešící operace nad databází. To má za cíl odstínit 

uživatele respektive aplikaci od technických detailů, tzn., 

že data jdou nezávislá na uživatelských programech 

a naopak. 

Další dva základní pojmy jsou data a informace. Data jsou uložené statické 

hodnoty. Informace se získávají výběrem, spojováním a porovnáváním vhodných dat nebo 

počítáním s nimi.  

 

3.1 Datové modely 

Datový model je kolekce konceptuálních nástrojů pro popis objektů reality 

(reprezentujících dat), vztahů mezi nimi, sémantiky a integritních omezení. Základní 

abstrakce pohledu na data v databázi jsou [16]: 

 Fyzická úroveň – popisuje data na fyzické úrovni, jak jsou skutečně 

uložena. 

 Konceptuální úroveň – popisuje, jaká data jsou v databázi uložena a jaké 

vztahy mezi nimi existují. 

 Úroveň pohledů – popisuje pouze část databáze, která představuje data 

viditelná jednotlivými uživateli. 

 

Kardinalita vztahů – počet vztahů, ve kterých může mít účast jedna entita. 

Kardinalita vztahů může být 1:1, 1:N, N:M. [17]  

Při tvorbě databázového modelu se vychází z konceptuálního návrhu. Z tohoto 

hlediska můžeme databázové modely rozdělit na hierarchické, síťové, relační, objektové 

a objektově-relační. Blíže budou popsány první tři. 

Obr. 3.1 Složení 

databázového systému 
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3.1.1 Hierarchický model 

V hierarchickém datovém modelu jsou data organizována ve stromové struktuře. 

Každý uzel tohoto stromu reprezentuje typ záznamu a každá hrana spojku mezi dvěma 

typy záznamů. Každý záznam může mít pouze jeden nadřazený a několik podřazených 

záznamů, tzn., že model řeší záznamy jeden k mnoha. [15] 

Výhoda hierarchického modelu spočívá v nezávislosti na fyzické struktuře dat. 

Nevýhodou hierarchického uspořádání je, že neřeší vztahy N:M a změna struktury je 

poměrně obtížná. [15] 

 

3.1.2 Síťový model 

Síťový model je nejstarším datovým modelem. Základem jsou dvě množiny, 

množina záznamů a množina spojek, které jsou vzájemně propojeny. Každý segment 

představuje vstup do této struktury, samotné propojení je realizováno přes uložené adresy 

(spojky). [16] 

Síťový model řeší vztahy N:M, je flexibilní a umožňuje rychlé vyhledávání. 

Jedinou nevýhodou je obtížná změna struktury dat. 

 

3.1.3 Relační model 

V současnosti je to nejpoužívanější databázový model. V relačním modelu jsou 

všechny údaje reprezentované pomocí uspořádané struktury řádků a sloupců, které se 

nazývají relace (tabulky). Více o struktuře na Obr. 3.2. Operace se v databázi provádějí 

vždy nad celou relací a výsledkem je vždy opět relace. Vazby mezi tabulkami jsou 

realizovány pomocí primárních a cizích klíčů. Výhodou je, že můžeme v průběhu přidávat 

další vazby, aniž bychom zasáhli do původní struktury relací. [18] 

Obr. 3.2 Struktura relačního modelu 
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3.2 Dotazovací jazyk SQL 

Jazyk SQL patří do skupiny neprocedurálních jazyků. Na rozdíl od procedurálních 

programovacích jazyků, neprocedurální jazyky specifikují jak má výsledek vypadat, bez 

popisu toho jak jej získat. Jazyk SQL má čtyři základní části [19]: 

Jazyk pro definici dat DDL (Data Definition Language) – umožňuje definovat databázi 

a její objekty, jako jsou tabulky, indexy a pohledy. 

 Vytvoření databáze: CREATE DATABASE 

 Vytvoření objektu: CREATE (TABLE, INDEX, VIEW) 

 Odstranění objektu: DROP (TABLE, INDEX, VIEW) 

 Modifikace objektu: ALTER (TABLE, INDEX, VIEW) 

Jazyk pro manipulaci s daty DML (Datama Manipulation Language) – umožňuje 

vkládat, mazat, editovat a vybírat data v tabulkách. 

 Vložení řádku: INSERT 

 Odstranění řádku: DELETE 

 Modifikace řádku: UPDATE 

 Výběrový dotaz: SELECT 

Struktura dotazu: 

SELECT <seznam položek> FROM <tabulka> WHERE <podmínka> 

Jazyk pro popis ochrany přístupu k datům DCL (Data Control Language) – 

umožňuje definovat přístupové práva různým uživatelům. 

Jazyk pro řízení transakcí TCC (Transaction Control Commands) – umožňuje 

definovat omezení. 

 

3.3 Prostorový jazyk SQL 

Prostorový SQL je rozšíření funkcionality SQL o práci s prostorovými daty. M. J. 

Egenhofer (1994) specifikoval 11 požadavků na prostorový dotazovací jazyk, které 

standardní dotazovací jazyky nesplňovaly [20]: 

 Prostorový abstraktní geometrický datový typ Spatial 

 Grafická prezentace výsledků včetně vizualizace příslušných 

neprostorových dat. 

 Možnost kombinování výsledků dotazu s výsledky jednoho či více 

předchozích dotazů. 

 Zobrazení kontextu – informací, které nebyly explicitně vyžádány, ale jsou 

nezbytné k interpretaci výsledků dotazu v prostorovém umístění. 

 Ověřování obsahu. Kontrolní mechanismus k ověření obsahu kresby. 
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 Výběr ukázáním – použití výsledků předchozího dotazu ukázáním pro 

referenci v příštím dotazu. 

 Manipulace se zobrazováním. Rozlišení prostorových objektů a jejich částí 

pomocí nastavování atributů jejich grafické prezentace. 

 Vysvětlivky. Popisující legenda k jednotlivým druhům zobrazovaných 

objektů. 

 Popisky k jednotlivým objektům a možnost vybírání objektů, které mají být 

popsány. 

 Možnost volby libovolného měřítka zobrazení dotazu. 

 Vymezení oblasti. Nástroje k omezení oblasti zájmu uživatele, nad kterou se 

bude provádět další dotaz. 

 

3.4 Značkovací klíč XML 

Extensible Markup Language (XML, česky rozšiřitelný značkovací klíč), je 

otevřený značkovací jazyk v textovém formátu. Značkovací klíč XML slouží při 

vyhledávání a správě dat na webových stránkách, při elektronickém publikování i při 

výměně dat mezi různými systémy. Jazyk XML vychází z SGML (Standard Generalized 

Markup Language), které se používalo hlavně pro značkování textových dokumentů. 

Kromě této oblasti směřuje XML i do oblasti databází. Výhodou tohoto značkovacího klíče 

je, že kromě vlastních dat obsahuje i značky popisující data. Níže je uveden příklad 

výběrového dotazu zapsaného v XML. Zápis obsahuje například Id (jedinečný identifikátor 

prvku), název dotazu (QueryName), název vrstvy (LayerName) a výběrový dotaz 

(SlqStmtTemplate). [21] 

  

<DBMSInfoQueryItem> 

<Id>-2147483635</Id> 

<QueryName>Údaje o bodu</QueryName> 

<LayerName>Body_ZPBP</LayerName> 

<QueryBuf>1</QueryBuf> 

<HTMLVisible>true</HTMLVisible> 

<QueryType>0</QueryType> 

<ResultTemplate/> 

<SlqStmtTemplate>SELECT c_bodu "Číslo bodu", Nazev "Název", Y "Y 
[m]", X "X [m]", H "H [m]" FROM Body_ZPBP WHERE ID=~(long) 

ID~</SlqStmtTemplate> 

<WindowOrigin>TopLeft</WindowOrigin> 

<ViewStyle>InPopUpBubble</ViewStyle> 

 

  

file:///E:/diplomka/DP1/Jedovnice_4_11.xml
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4 SOFTWARE 

Pro tuto práci byl vybrán program Marushka Design verze 4.0.2.0. Hlavní výhoda 

tohoto programu spočívá v obrovské rychlosti vykonávaných dotazů. Touto vlastností se 

software může pochlubit díky jádru programu, které tvoří SQL dotazy a ty vytvářejí obraz 

databáze. Firma GEOVAP na svých webových stránkách nabízí 30 denní zkušební verzi 

včetně kompletního tutoriálu „Testovací projekt v prostředí Marushka Design“. Po 

vypršení 30 denní lhůty byla pro tuto práci firmou GEOVAP poskytnuta plná licence.  

Pro vytvoření a správu databáze byl vybrán program SQLite Expert Personal verze 

3.5.78. Tato verze softwaru je volně dostupná. Více o tomto programu v kapitole 4.2 

SQLite Expert. 

 

4.1 Marushka Design  

Marushka Design je administrační nástroj, který slouží k vytváření konfiguračního 

projektu pro server Marushka®. Umožňuje jednoduše konfigurovat všechny součásti 

mapové kompozice, jako jsou vrstvy, dotazy, symboly, datové sklady a další. Marushka 

Design nabízí intuitivní prostředí pro konfiguraci všech částí projektu. V neposlední řadě 

obsahuje také sadu funkcí pro transformaci, editaci či tvorbu geografických dat. [22]  

Aplikace Marushka Design je nedílnou součástí mapového aplikačního serveru 

Marushka®, který představuje novou generaci 

prostředků pro prezentaci a využívání dat GIS 

v prostředí internetu a intranetu. Cílem vývoje bylo 

překonat limity běžných mapových serverů, hlavně co se 

týče publikačního výkonu a možnosti prezentace 

kartografických dat. 

Marushka® publikuje data 

z neomezeného počtu 

datových skladů extrémní 

rychlostí. Další funkcí 

mapového aplikačního 

serveru Marushka®, je 

možnost publikace dat 

prostřednictvím webových 

služeb standartu OGC, 

jako jsou například služby 

WMS a WFS. [22]  

Obr. 4.2 Komponentová technologie Maruhka®  [22] 

 

Obr. 4.1 Logo Marushka [22] 
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Na Obr. 4.3 je ukázka pracovního okna s popisy hlavních částí. Další informace 

o jednotlivých nástrojích jsou obsaženy v uživatelské příručce [23]. 

 

4.1.1 GEOVAP 

Marushka Design je produkt české 

společnosti GEOVAP, spol. s. r. o., která byla 

založena v roce 1991. Tato společnost se zaměřuje 

na vývoj software a poskytování služeb v oblastech 

agend veřejné správy, Document Managementu, 

GIS, pokročilého zpracování grafických dat, Smart Grid a průmyslové automatizace. [24]  

 

 

4.2 SQLite Expert 

SQLite Expert je jednoduchý nástroj 

pro vývoj a správu SQLite databází. Tento 

program nabízí uživatelům širokou škálu 

možností od psaní jednoduchých SQL dotazů 

až po vývoj komplexních databází. Firma 

Coral Creek Software nabízí program SQLite 
Obr. 4.5 Logo SQLite Expert [25] 

Obr. 4.3 Pracovní okno Marushka Design 

Obr. 4.4 Logo GEOVAP [24] 
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Expert ve dvou verzích. [25] 

SQLite Expert Personal 

 Pokryje základní funkce SQLite. 

 Zdarma pro osobní i komerční účely. 

 Freeware verze poskytuje nástroje pro vytváření databází a nástroje pro 

vytváření, správu a změnu struktury tabulek. Dále tato verze obsahuje 

nástroje pro správu pohledů a spouštěčů (triggers). 

SQLite Expert Professional 

 Zahrnuje většinu SQLite funkcí. 

 Placená verze. 

 Funkce, které obsahuje pouze plná verze, jsou například online zálohování 

databází, export dat do formátu XLS, XML, HTML, CSV nebo SQL skript, 

kopírování tabulek mezi databázemi přetažením myši a v neposlední řadě 

podporuje heslem chráněné databáze. 

 

Uživatelské rozhraní je přehledné a poměrně intuitivní. Ukázka pracovního 

prostředí s popisem základních částí pracovního okna je na Obr. 4.6. 

Freeware verze programu SQLite Expert Personal byl pro tuto práci vybrán na 

základě prodoporučení firmy GEOVAP v tutoriálu [26]. Pro tuto práci je to plně 

dostačující SQL manager. 

Obr. 4.6 Pracovní okno SQLite Expert 
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5 TVORBA PREZENTACE 

5.1 Datová struktura 

5.1.1 Vytvoření databáze 

Databáze byla vytvořena ve výše popsaném programu SQLite Expert Personal 

pomocí příkazu File/New database. V tabulce, která je na Obr. 5.1, je vybrána cesta 

a napsán název nového databázového souboru. Ostatní položky byly ponechány bez 

změny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dalším kroku bylo 

potřeba definovat jednotlivé 

tabulky, které bude databáze 

obsahovat. Všechny grafické 

tabulky musí obsahovat 

několik povinných sloupců, 

kterými jsou ID, GEOM, 

XMIN, YMIN, XMAX, 

YMAX. Dále každá grafická 

tabulka obsahuje nepovinné 

sloupce c_bodu, Poznamka, X, 

Y, H a Nazev. Ke každé 

grafické tabulce navíc musí 

existovat virtuální tabulka pro 

prostorovou indexaci. Dále 

byly založeny tabulky 

dokumentů, které budou 

obsahovat veškeré soubory 

náležící ke grafickým prvkům. 

Obr. 5.1 Připojení databáze 

Obr. 5.2 Zakládací skript v prostředí SQLite Expert 
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Pro každou tabulku byly založeny i tzv. spouštěče (trigger), které definují činnost, která se 

má provést v případě dané události nad databázovou tabulkou. Touto událostí může být 

například smazání, aktualizace nebo vložení prvku. Zakládací skripty k jednotlivým 

tabulkám jsou obsahem přílohy č. 1.  

Takto připravený zakládací skript byl vložen do SQLite Expert Manageru a spuštěn 

tlačítkem Execute SQL (Obr. 5.2). 

 

5.1.2 Naplnění databáze 

Jako první bylo potřeba do nově založeného projektu v programu Marushka Design 

přidat datové zdroje. Program podporuje data ve formátech *.dgn, *.shp, *.wkb, dále 

rastrové soubory a samozřejmostí jsou webové 

mapové služby (WMS). Na kartě Datové 

zdroje/Formální vrstvy byl pravým tlačítkem myši 

vybrán příkaz Datové zdroje/Připoj datový zdroj 

(Obr. 5.3). V levé části dialogového okna Připoj se 

k datovému zdroji byl vybrán formát dat ESRI shape 

(GSFrameWork/Soubor/ESRI shape), v pravé části byly vybrány konkrétní soubory, které 

byly přidány do projektu (Obr. 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále bylo potřeba připojit vytvořenou SQLite databázi, aby bylo možné zapsat data 

do databázového datového skladu. Postup byl obdobný jako v předchozím případě jen 

s tím rozdílem, že byla přidána databáze – GSFrameWork/Databáze/SQLite (WKB) (Obr. 

5.5).  

Obr. 5.3 Připojení datového zdroje 

Obr. 5.4 Výběr souborů ESRI shape 
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Potvrzením tlačítka OK, se následně objevilo dialogové okno Kartografické 

zobrazení. Byl nastaven souřadnicový systém S-JTSK a jednotky metre. Ostatní položky 

byly ponechány bez změny a potvrzeny tlačítkem OK. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dalším kroku byly vytvořeny fyzické vrstvy, které reprezentují fyzické uložení 

geografických dat. Nové fyzické vrstvy byly vytvořeny na kartě Fyzické vrstvy/Načtené 

tabulky v cílovém datovém zdroji SQLite (WKB) viz Obr. 5.7. 

  

Obr. 5.5 Připojení databáze SQLite (WKB) 

Obr. 5.6 Kartografické zobrazení 
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Dále bylo potřeba zajistit, aby se všechny požadované atributy, které jsou obsaženy 

v souborech *.shp, dostaly i do databázového datového skladu. Nastavení bylo provedeno 

pro jednotlivé formální vrstvy ve vlastnostech databázové vrstvy DBColumndToClient viz 

Obr. 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní je všechno připraveno pro import dat do databázového datového skladu. 

Pravým tlačítkem myši byly vybrány 

jednotlivé formální vrstvy datového 

skladu ESRI shape a zvolena možnost 

Export/Ulož do databáze. Objeví se 

dialogové okno, kde zvolíme 

odpovídající fyzickou vrstvu 

databázového datového skladu. Po 

dotazu programu, zda chce uživatel 

Obr. 5.7 Vytvoření nové fyzické vrstvy 

Obr. 5.8 Výběr atributů 

Obr. 5.9 Import do databázového datového skladu 
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zachovat původní ID, byla vybrána možnost Ne. O správnosti importu nás informuje 

stavový řádek (Obr. 5.10). Tímto způsobem byly importovány všechny formální vrstvy. 

 

5.2 Knihovna buněk 

Marushka Design umožňuje používat dva základní typy buněk – vektorové 

a rastrové. Knihovna vektorových buněk může 

být uložena třemi způsoby [23]: 

 v databázi v příslušné tabulce 

(implicitně je nastavená tabulka 

GS_CELL) 

 v konfiguračním souboru XML 

(struktura a popisné atributy) 

 v souboru WKB (geometrie 

prvků). 

Rastrové buňky, které nelze ukládat do databáze, mohou být vytvořeny buď 

z vektorové buňky, nebo načteny ze souboru. 

V tomto projektu byly použity vektorové buňky, 

které byly uloženy do databáze. Aby bylo možné je do 

databáze uložit, musela být v programu SQLite Expert 

Personal vytvořena nová tabulka GS_CELL. Pokud by tato 

tabulka měla v databázi jiné jméno, musí se název upravit 

i ve vlastnostech knihovny buněk, konkrétně ve vlastnostech 

databázových zdrojů v položce CellLibraryTableName (viz 

Obr. 5.12). Tato tabulka musí obsahovat kromě standardních 

sloupců grafické tabulky ještě navíc sloupce [23]: 

 CELLNAME (interní jméno používané 

v geometrických elementech), 

 DESCRIPTION (popis buňky používající 

vlnkovou notaci) 

 CELLTYPE (typ symbolu), 

 CAPTION (text v legendě ve webové publikaci).  

Zakládací skript pro tabulku GS_CELL je obsahem přílohy č.1. 

 

Obr. 5.10 Stavový řádek 

Obr. 5.11 Knihovna buněk, vytvoření nové buňky 

Obr. 5.12 Tabulka GS_CELL 
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 Buňky byly vytvořeny v programu GeoStore a uloženy ve formátu *.wkb. Tento 

soubor byl otevřen v programu Marushka Design. Pomocí výběru ohradou byl zvolen 

požadovaný znak, v knihovně buněk pravým tlačítkem myši bylo vybráno SQLite 

(WKB)/Nová buňka/Vektorová buňka/Nová buňka z výběru. U buněk lze editovat vztažný 

bod, barvu, měřítko, název v legendě a název v knihovně buněk. Po definování všech 

prvků byly importovány do databáze touto cestou SQLite (WKB)/Databáze/Ulož všechny 

do databáze. 

 

5.3 Zobrazení bodových prvků 

Nejdříve byly všechny formální vrstvy klonovány tak, že byly označeny a pravým 

tlačítkem myši bylo zvoleno Formální vrstvy/Klonuj. Původní vrstva slouží k zobrazení 

buněk a v klonované vrstvě bude nastaven popis bodů. 

5.3.1 Zobrazení buněk 

Veškeré příkazy týkající se zobrazení buněk jsou 

nastaveny v kontextovém menu Vlastnosti objektů 

v položce DBCulomsToClient (viz Obr. 5.13). Jako první 

byl využit pseudosloupec 

SET_PARS_POINT_FROM_CORG, který slouží 

k vytvoření bodového prvku (textu) z obecného prvku. 

Parametry, které je potřeba nastavit jsou dx, dy (posun 

v ose x, y) a umístění. Pro definování konkrétní buňky 

z knihovny buněk byl využit druhý pseudosloupec 

SET_PARS_CELLNAME, kde do jeho hodnoty byla 

vepsána hodnota cellname, která byla definována pro 

příslušnou buňku. Poslední pseudosloupec, který zde byl 

použit, je SET_PARS_PIXELSIZE u kterého byla 

nastavena hodnota TRUE. Tímto je zajištěno, že buňky se 

budou zobrazovat v pixelech, tzn., že velikost buněk bude 

stále stejná, nezávislá na měřítku. Zápis příkazů pro 

tabulku Body_PPBP bude vypadat tak, jak je patrné z Obr. 

5.14: 

 

 

 

 

 

Obr. 5.13 Vlastnosti objektů, 

DBCulomsToClient 

Obr. 5.14 Pseudosloupce, zobrazení buněk 
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5.3.2 Popis bodů 

V připravené klonované vrstvě byl nastaven, opět pomocí pseudosloupců, popis 

bodů. Jako v předchozím případě bylo využito SET_PARS_POINT_FROM_CORG 

a SET_PARS_PIXELSIZE. Pomocí pseudosloupce SET_PARS_HEIGHT byla nastavena 

výšku textu. Příslušné číslo bodu bylo zobrazeno pomocí funkce SET_PARS_TEXT. Zápis 

všech podmínek pak bude vypadat takto: 

 

 

Všechny atributy (barva, výplň, síla, styl a font 

textu, měřítko atp.) je možné upravovat v kontextovém 

menu dané vrstvy Vlastnosti objektů/Měřítko, pořadí, 

kresba/Symbology (viz Obr. 5.16). 

 

 

5.4 Podkladové mapy 

Jako podkladové mapy byly použity ortofotomapa a katastrální mapa, které byly do 

projektu připojeny jako WMS (webová mapová služba). Jelikož program Marushka Design 

podporuje integraci Google map do projektu, bylo využito i této služby. 

 

5.4.1 WMS služby 

Webové mapové služby se připojují opět v okně Datové zdroje/Formální vrstvy. 

V dialogovém okně vybereme položku GSFrameWork/Web Map Service/WMS 1-3-0 

a zadáme URL adresu požadované WMS služby. Do projektu byly přidány dvě WMS 

služby, kterými jsou katastrální mapa (http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp) a ortofoto 

(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx). Z katastrální mapy 

jsou v tom to projektu využívány jen některé vrstvy. Aby se proces načtení služby WMS 

Obr. 5.16 Symbologie 

Obr. 5.15 Pseudosloupce, popis bodů 
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urychlil, byla vytvořena nová formální vrstva Mapa KN, do které byly požadované vrstvy 

uloženy. Uložení do této formální vrstvy se provede ve vlastnostech vrstvy v položce 1. 

Identifikace a popis(y)/Name tak, že sem vepíšeme názvy vrstev, které chceme, aby se 

zobrazovaly (viz Obr. 5.17).  

 

5.4.2 Google mapy 

Jak už bylo řečeno, program Marushka Design umožňuje integraci Google map do 

projektu. Podmínkou je, aby cílový datový sklad byl v kartografickém zobrazení Mercator 

(EPSG:3395) a jednotky byly nastaveny na metry. 

Jako první bylo potřeba provést kartografickou transformaci pro převod zdrojových 

dat do cílového kartografického zobrazení. Transformaci najdeme v tabulce Vlastnosti 

objektů u všech formálních vrstev 

pod názvem CurrentTransform. Po 

rozkliknutí tohoto políčka se objeví 

dialogové okno, kde nastavíme 

požadovanou transformaci (Obr. 

5.18). 

 

 

 

Integrace Google map se provádí v okně 

Publikační vrstvy. Pravým tlačítkem myši byla 

zvolena položka Dlaždice a vyberána druhá nabízená 

možnost Google Maps tiles engine. V publikační 

vrstvě se objeví stromová struktura Google map, 

která je na Obr. 5.19. V prostředí Marushky jsou 

defaultně nastaveny čtyři vrstvy - hybridní, letecký 

snímek, mapa a terén. 

Obr. 5.17 Formální vrstva Mapa KN 

Obr. 5.18 Transformace 

Obr. 5.19 Google mapy 
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Nevýhodou integrace Google map do projektu je mírné zkreslení připojených WMS 

služeb. Toto zkreslení je zapříčiněné transformací, která je nutná k zobrazení Google map. 

 

 

5.4.3  Rastrové mapy 

Rastrové soubory je možné připojit jednotlivě, jako skupinu nebo jako celou 

složku. Jestliže jsou rastry připojeny jako skupina, vytvoří se pomocná dvojice souborů 

index.wkb a index.frx. Nejprve se načte indexový soubor a následně dojde ke čtení 

rastrových souborů. Díky těmto dvěma souborům se čtení rastrů mnohonásobně urychlí. 

[26] 

Přidání rastru do projektu se provede obvyklým způsobem volbou 

GSFrameWork/Soubor/Referenced Raster. Do projektu byly přidány rastry ortofoto 

a ZMČR 10. 

 

5.5 Lokální WEB server 

Aby bylo data možné prohlížet v lokálním 

webovém prostředí, je potřeba vytvořit publikační 

vrstvy, to jsou vrstvy, které jsou viditelné ve 

webovém prohlížeči. Každá může obsahovat jednu 

nebo více formálních vrstev, které se ve webovém 

prohlížeči zobrazují podle nastaveného rozsahu 

zobrazování. [26] 

Obr. 5.20 Ukázka integrace Google map do projektu 

Obr. 5.21 Nová publikační vrstva 
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Novou publikační vrstvu vytvoříme v okně 

Publikační vrstvy, pravým tlačítkem myši na položce 

Vrstvy/Přidat publikační vrstvu (Obr. 5.21). Do 

vytvořených a pojmenovaných publikačních vrstev 

byly přetažením myši přidány odpovídající formální 

vrstvy. Aby se vždy po zapnutí lokálního WEB 

serveru objevily požadované publikační vrstvy, 

musíme u těchto vrstev změnit ve Vlastnostech 

objektů v části 2. Vlastnosti Marushka HTML 

publikace v položce DefaultChecked hodnotu na True 

(Obr. 5.22). Formální vrstvu Mapa KN byla přidána do publikační vrstvy Přehledka. Nyní 

se budou data z této vrstvy zobrazovat i v malé přehledce lokálního WEB serveru. 

Lokální WEB server spustíme z karty Vrstvy a mapová okna tlačítkem Spusť 

lokální WEB server s náhledem projektu (Obr. 5.23).  

 

 

 

5.6 Dotazy 

Knihovnu dotazů zobrazíme z karty Nástroje/Knihovny/Dotazy. Dotazy je opět 

možné uložit do databáze. Implicitně je ve Vlastnostech objektů nastaveno jméno tabulky 

v databázi (QueryTableName) na WWWQUERY. Aby bylo možné naplnit tuto databázovou 

tabulku, musí obsahovat následující sloupce [23]: 

 ID – unikátní ID dotazu v rámci databázového datového skladu, 

 QUERY_TYPE – definice typu dotazu, 

 QUERY_NAME – název dotazu, 

 QUERY – SQL dotaz, 

 TABLE_NAME – identifikace GS tabulky, ke které je dotaz asociovaný, 

 QUERY_LV – ID asociované lokalizační query, 

 QUERY_BUF – maximální počet výsledků dotazu, 

 QUERY_PARAMS – seznam parametrů jako jsou číselníky a vstupní pole. 

 

Na Obr. 5.24 jsou všechny typy dotazů, které Marushka Design umožňuje 

definovat. Dvěma základními dotazy jsou Informace a Lokalizace. 

Informační dotazy – slouží k získávání informací o jednotlivých objektech 

a o statistikách objektů. Výsledek informačního dotazu lze zobrazit v nové bublině, 

v panelu na pravé straně webového prohlížeče v záložce Informace nebo v novém okně. 

Obr. 5.22 Defaultní zobrazení 

Obr. 5.23 Spuštění lokálního 

WEB serveru 
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SQL dotaz se definuje ve vlastnosti SlqStmtTemplate. Dotaz musí obsahovat parametr 

~(long)ID~, který odkazuje na primární klíč tabulky uvedené ve vlastnosti LayerName, ke 

které je příslušný dotaz vztahován. Hodnota v tabulce LayerName zajišťuje propojení 

s formální vrstvou databázového datového skladu, ke které se daný dotaz vztahuje. Tato 

vrstva pak bude mít daný dotaz přístupný. [23] 

Lokalizační dotazy – výsledkem je výřez území se 

zvýrazněným hledaným objektem. V případě vyhledávání 

číselníkových položek, je možnost nastavení a využití funkce 

našeptávače. Lokalizační dotazy najdeme ve webovém 

prohlížeči na kartě Hledat. [23] 

Update, Smazat prvek – dotaz sloužící k aktualizaci, 

respektive k odstranění konkrétních databázových dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam hodnot, Seznam statických hodnot – dvojice pomocných dotazů k lokalizačním 

dotazům a dotazům Update. Těmito dotazy lze definovat povolené zadávané hodnoty. [23] 

Seznam dokumentů – pomocný dotaz definující seznam dokumentů a jeho zobrazení. 

[23] 

Binární – slouží k výběru dokumentů přiřazených k prvku geometrické tabulky. [23] 

Prohlížeč souborů – pokročilý databázový dotaz, umožňující správu dokumentů 

vztahujících se k prvku z geometrické tabulky. Dotaz umožňuje zobrazení, vkládání 

i mazání dokumentů. [23] 

Přesměrování (Redirect query) – tento dotaz umožňuje přesměrování na jakoukoliv 

webovou stránku s libovolným parametrem nebo bez parametru. [23] 

Lokalizuj WGS84 souřadnice, lokalizuj Target souřadnice – vyhledává souřadnice 

v systému WGS, respektive souřadnice v cílovém souřadnicovém systému. [23] 

 V následujících podkapitolách jsou popsány konkrétní postupy tvorby dotazů, které 

jsou součástí diplomové práce. U každého typu dotazů je vybrán jeden nebo dva zástupci. 

U dalších dotazů je postup analogický. 

Obr. 5.24 Seznam dotazů 
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5.6.1 Informační dotazy 

Nový informační dotaz vytvoříme v Knihovně dotazů v datovém zdroji SQLite 

(WKB)/Nový/Informace. Jeho název se vepisuje do položky QueryName. Dále je potřeba 

vepsat do položky LayerName jméno vrstvy, ve které bude tento dotaz proveditelný. 

Samotný SQL dotaz vepíšeme do pole SqlStmtTemplate. Aby se informační ikona ve 

webovém prohlížeči zobrazovala, musí se ve vlastnostech objektů dané formální vrstvy 

nastavit hodnota položky GenerateInfo na hodnotu True a v publikační vrstvě nastavit 

položku DefaultCheckedInfo taktéž na hodnotu True. Celkem bylo tímto způsobem 

vytvořeno 6 informačních dotazů, pro všechny prvky bodových polí. Všechny dotazy, 

kromě dotazu u bodů výškového bodového pole, vrací výsledek s údajem o čísle bodu, 

souřadnicích Y, X a nadmořskou výšku bodu. Dotaz u výškového bodového pole zobrazuje 

pouze číslo bodu a nadmořskou výšku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační ikony byly upraveny pomocí pseudosloupců. Díky pseudosloupci 

SET_INFO_ICON_COVER se informační ikona překryje průhlednou ikonou a z buňky se 

tak stane aktivní prvek. Plovoucí nápověda nad příslušným elementem, která se zobrazí po 

najetí myši nad bodový prvek, byla nastavena pomocí pseudosloupce 

SET_INFO_ICON_LABEL. Zápis řetězce u formální vrstvy Body_PPBP je vidět na 

Obr. 5.26. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.25 Příklad informačního dotazu 

Obr. 5.26 Pseudosloupce, úprava informační ikony 
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Výsledek informačního dotazu je zobrazen na Obr. 5.27. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.6.2 Lokalizační dotazy 

Lokalizační dotazy jsou v tomto projektu využity dvojího typu, přičemž u každého 

je zvolen jiný seznam hodnot. U prvního popisovaného dotazu je to Seznam hodnot, kde je 

využita funkce našeptávače. U druhého dotazu je využit Seznam statických hodnot. 

Obdobně jako u informačního dotazu zvolíme v knihovně dotazů Nový/Lokalizace. 

Dotaz byl pojmenován Hledej podle čísla bodu. Do vlastnosti LayerName byly vepsány 

názvy všech vrstev, které obsahují prvky bodových polí. 

V položce QueryParameters byl vytvořen jeden řádek pro 

zadávání čísla bodu, typ byl nastaven na String (Obr. 

5.28). Dále byla změněna 

vlastnost v řádku 

DynamicCodeList 

hodnotu na True. Tímto 

krokem povolíme funkci 

našeptávače, která bude v dalším kroku vytvořena pomocí 

dotazu Seznam hodnot. 

SQL šablona dotazu musí obsahovat sloupce 

XMIN, XMAX, YMIN, YMAX, které definují omezující 

obdélník, ID prvku, který má být po lokalizaci zvýrazněn 

a LABEL to je popis příslušného prvku. [26] 

SQL dotaz byl vepsán do vlastnosti 

SqlStmtTemplate. Jednotlivé tabulky byly sjednoceny 

pomocí příkazu UNION ALL. Část dotazu je na 

Obr. 5.29. 

Obr. 5.27 Výsledek informačního dotazu 

Obr. 5.29 Lokalizační dotaz 

Obr. 5.28 QueryParameters Editor 
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Další skupina informačních dotazů byla 

vytvořena pro vyhledání lokality u jednotlivých 

zadání. Pro tento účel byly vytvořeny čtyři 

informační dotazy. Popsán bude jeden, u ostatních je 

postup vytvoření lokalizačního dotazu analogický. 

Dotaz byl pojmenován Hledej lokalitu~Tachymetrie. 

Tildo (~) představuje vlnovkovou notaci, která 

zajišťuje stromové zařazení objektů do jednotlivých 

položek. Příklad využití vlnovkové notace je na Obr. 5.30. 

 

 V položce LayerName musí být opět vepsáno jméno fyzické vrstvy, ve které bude 

tento dotaz proveditelný. V dialogovém okně QueryParameters Editor byly tentokrát 

vytvořeny dva parametry – Číslo zadání a Lokalita/Profil. U obou byl zvolen typ String 

(Obr. 5.31). Tentokrát při výběru čísla zadání i druhého parametru není povolena funkce 

našeptávače, takže vlastnost DynamicCodeList je nastavena na hodnotu False. Seznam 

hodnot bude statický a uživatel si vybere z přednastavené nabídky hodnot (viz kapitola 

5.6.4 Seznam statických hodnot). 

Položka CheckPubLayers umožňuje při použití 

dotazu současně zapnout některou z publikačních vrstev. 

V tomto konkrétním případě bylo nastaveno zobrazení 

vrstvy Tachymetrie. Aby byl výsledek vyhledávání 

odlišený od ostatních lokalit, bylo potřeba ve vlastnosti 

Symbology definovat jinou symbologii než je nastavena 

pro fyzickou vrstvu, ve které jsou data uloženy. 

SQL šablona dotazu je obdobná jako u dotazu 

Hledej podle čísla bodu. SQL dotaz je ukázán na Obr. 5.32. Parametry ~(string)1~ 

a ~(string)2~ musí být zapsány ve stejném pořadí, jako byly vytvořeny parametry ve 

QueryParameters Editor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.30 Seznam lokalizačních dotazů 

Obr. 5.31 QueryParameters Editor 

Obr. 5.32 SQL šablona dotazu 
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5.6.3 Seznam hodnot 

Seznam hodnot byl vytvořen pouze jeden a to pro dotaz Hledej podle čísla bodu. 

V knihovně dotazů zvolíme Nový/Seznam hodnot. Do 

vlastnosti LayerName byla vepsána jména všech fyzických 

vrstev, na které je tento dotaz vázán. Do vlastnosti QueryLV 

bylo nutné vepsat ID rodičovského dotazu, v tomto případě 

ID dotazu s názvem Hledej podle čísla bodu. U položky 

QueryLVNUM bylo potřeba nastavit pořadí parametru 

v rodičovském dotazu. V tomto případě je u rodičovského 

dotazu pouze jeden parametr, tudíž zde vyplníme číslo 1. 

 Část SQL dotazu je na obrázku 5.33. Maximální 

počet vrácených řádků našeptávače byl nastaven na osm. 

Tento parametr byl nastaven v položce QueryBuf. Ukázka 

výsledné podoby vyhledávání podle čísla bodu je na Obr. 

5.34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.4  Seznam statických hodnot 

Celkem bylo vytvořeno šest Seznamů statických hodnot. V této kapitole jsou 

popsány dva z nich, které, jak už bylo napsáno v druhé polovině kapitoly 5.6.2 Lokalizační 

dotazy, byly vytvořeny pro lokalizační dotaz Hledej lokalitu~Tachymetrie. 

Nový dotaz vytvoříme v knihovně dotazů Nový/Seznam statických hodnot. Dotazy 

byly pojmenovány Seznam statických hodnot~tachymetrie1 a Seznam statických 

hodnot~tachymetrie2. Ve vlastnosti ListOfValues byly nastaveny hodnoty statických 

hodnot seznamu. Jednotlivé hodnoty jsou odděleny klávesou Enter. U obou dotazů bylo 

Obr. 5.33 SQL dotaz, seznam 

hodnot 

Obr. 5.34 Dynamický seznam hodnot 
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vyplněno číslo rodičovského dotazu (QueryLV), tedy dotazu Hledej lokalitu~Tachymetrie. 

Jako poslední byla nastavena hodnota QueryLVNUM, tedy pořadí parametru 

v rodičovském dotazu. U dotazu Seznam statických hodnot~tachymetrie1 bude tato 

hodnota 1 a u dotazu Seznam statických hodnot~tachymetrie2 je tato hodnota 2. Výsledná 

podoba lokalizačního dotazu Hledej lokalitu~Tachymetrie i obou dotazů pro Seznam 

statických hodnot je ukázána na Obr. 5.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.5 Update, Smazat prvek, nový prvek 

Pro aktualizaci a editaci bodových prvků, bylo vytvořeno 6 dotazů typu Update. 

Vytvoření tohoto dotazu se skládá ze tří kroků. Nejprve bylo potřeba vytvořit inicializační 

SQL dotaz (InitSlqStmtTemplate), který vybere z databáze příslušný prvek (Obr. 5.36). 

V druhém kroku byl vytvořen samotný aktualizační SQL dotaz (UpdSlqStmtTemplate) 

(Obr. 5.37). V posledním kroku bylo potřeba vytvořit parametry dotazu 

(QueryParameters), pomocí kterých bude možné jednotlivé entity v databázi aktualizovat 

(Obr. 5.38). 

Obr. 5.35 Seznam statických hodnot 

Obr. 5.36 Inicializační dotaz Obr. 5.37 Aktualizační dotaz Obr. 5.38 QueryParameters Editor 
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Výsledná podoba editačního formuláře je ukázána na Obr. 5.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další dotaz, určený ke správě databáze, je dotaz 

Smazat prvek, který obsazuje jednoduchou SQL 

formulaci dotazu v položce SltStmtTemplate (viz obr 

5.40). Celkem bylo vytvořeno 10 dotazu Smazat prvek 

(pro bodové prvky i zadání). 

 

Dotaz pro vložení nového prvku (insert) 

Marushka Design neobsahuje. Umožňuje pouze přibližný 

zákres nových prvků do mapy a následné uložení do databáze. U tohoto způsobu nelze 

definovat souřadnice polohy bodu. Do databáze lze uložit souřadnice bodu, ale nebudou 

odpovídat poloze bodu v mapě. Z důvodu zákresu nových prvků do mapy „od oka“ nebyl 

tento způsob vkládání prvků použit. 

Jako alternativní způsob vkládání nových prvků do mapy bylo vyzkoušeno, vložit 

nové prvky přímo do databáze. Tento způsob řešení se však také neukázal jako správný. 

Jak už bylo řečeno, jeden z povinných sloupců je sloupec GEOM, který je ve formátu 

BLOB (Binary Large Object). Tento sloupec je automaticky generovaný a nelze ho vyplnit 

v databázi manuálně. 

V této prezentaci nebude možno vkládat nové bodové prvky do mapy, bude možné 

pouze editovat stávající prvky, případně je mazat. 

 

Obr. 5.39 Výsledná podoba aktualizačního 

dotazu 

Obr. 5.40 Smazat prvek 
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5.7 Dotazy na dokumenty 

Pro práci s dokumenty slouží tři dotazy – binární dotaz, prohlížeč souborů a seznam 

souborů. Tyto tři dotazy byly obecně popsány výše. 

Prohlížeč souborů umožňuje vkládat dokumenty tak, že ve webovém prohlížeči 

klikneme na grafický prvek, kterému chceme dokumenty přiřadit. Pomocí tlačítka Vybrat 

soubor vybereme, otevřeme a následně uložíme soubor do databáze. Při práci s velkým 

počtem souborů je tento způsob vkládání dokumentů neefektivní, zdlouhavý a může dojít 

k chybám. Proto byla hledána možnost automatizovaného vkládání dokumentů do 

databáze. Z manuálu a tutoriálů k programu Marushka Design nebylo zjištěno, jakým 

způsobem je tento problém řešitelný. 

Jako první byla zvažována možnost převodu dokumentů ze zdrojové tabulky dat. 

Ve zdrojové tabulce byly dokumenty uloženy jako datový typ hypertext. Cílová tabulka 

byla uložena, tak jako celý projekt, v databázovém programu SQLite Manager Personal. 

Tento program neumožňuje data do tabulky uložit ve formátu hypertext. Navíc jedním 

z požadavků pro uložení dokumentů v programu Marushka Design je, aby byl dokument 

uložen jako datový typ BLOB (Binary Large Object). Jelikož datový typ dokumentu ve 

zdrojové tabulce neodpovídal datovému typu v cílové tabulce, nebylo možné tento způsob 

automatizovaného převodu uskutečnit. Převod datového typu hypertext na datový typ 

BLOB není možný. 

Dalším zvažovaným způsobem automatizovaného uložení dat do cílového 

databázového datového skladu bylo pomocí dotazu Redirect Query (přesměrování). 

Nejprve bylo zvažováno umístění dokumentů na webovou stránku a databáze by na tuto 

webovou stránku odkazovala. Nevýhodou tohoto řešení by byla složitá správa souborů. 

Dalším otestovaným návrhem pomocí Redirect Query bylo, uložit do databáze absolutní 

cestu k danému dokumentu. Tento způsob řešení by však nefungoval po umístění mapové 

prezentace na webovou stránku. 

Po neúspěšných pokusech o automatizované vložení dokumentů do databáze byly 

dokumenty vloženy manuálně pomocí dotazu Prohlížeč souborů. Postup je popsán 

v podkapitole 5.7.2 Prohlížeč souborů. 

 

5.7.1 Binární dotaz 

Slouží k výběru prvků a k samotné práci s dokumenty. Dotaz vytvoříme standardně 

v knihovně dotazů Nový/Binární. Tento dotaz byl pojemnován Binární~PPBP. Pro 

přehlednost v knihovně byla opět použita vlnovková notace. V tomto dotazu byla 

editována pouze vlastnost SlqStmtTemplate. 

Tento dotaz musí obsahovat následující sloupce [23]: 

 DOCUMENT – binární data, 
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 EXTENSION – přípona dokumentu (např. 

jpg, pdf, html, xls), 

 BIRTH_DATE – datum vzniku dokumentu. 

Celkem bylo vytvořeno deset Binárních dotazů. 

Příklad výsledného SQL dotazu je na Obr. 5.41. 

 

 

5.7.2 Prohlížeč souborů 

Tento dotaz pro správu dokumentů umožňuje vkládat nové dokumenty do databáze, 

editovat je a odstraňovat. Vytvoříme jej v knihovně dotazů Nový/Nástroje/Prohlížeč 

souborů. Standardně je potřeba vyplnit název (QueryName) a jméno fyzické vrstvy, ve 

které bude tento dotaz proveditelný (LayerName). U tohoto typu dotazů bylo nutné 

vytvořit tři SQL dotazy. První je pro odstranění souborů (SlqDeleteDocumentTemplate) 

(Obr. 5.42). Druhý pro zobrazení seznamu souborů (SlqDocListTemplate) (Obr. 5.43) 

a třetí pro vkládání souborů (SlqInserDocumentTemplate) (Obr. 5.44). Příkaz pro výběr 

(SELECT) musí obsahovat ID příslušného binárního klíče. Celkem bylo vytvořeno deset 

dotazů tohoto typu.  

 

 

5.7.3 Seznam souborů 

Poslední typ dotazu na dokumenty 

vytvoříme v knihovně dotazů Nový/Seznam 

dokumentů. Ve vlastnostech vyplníme položky 

QueryName a LayerName. Na Obr. 5.45 je 

uveden příklad SQL dotazu. Tento dotaz opět 

musí obsahovat ID binárního dotazu.  

Obr. 5.41 Binární dotaz 

Obr. 5.45 Seznam souborů 

Obr. 5.43 Vložit (Insert) Obr. 5.42 Vybrat (Select) Obr. 5.44 Smazat (Delete) 
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Výsledek dotazu je na Obr. 5.46. Celkem bylo tímto způsobem vytvořeno 12 

dotazů. 

 

5.8 Legenda 

Tvorba a editace legendy se provádí v Knihovně buněk v záložce Legenda. Můžeme 

ji vytvořit dvěma způsoby, buď to statickou anebo dynamickou. U statické legendy je ke 

každé formální vrstvě přiřazen prvek legendy. Pokud je prvek z formální vrstvy zobrazen 

v mapovém okně, je zobrazen i v legendě. Pomocí dynamické legendy můžeme přiřadit 

prvkům z jedné formální vrstvy různé znaky, a to na základě dalšího atributu uvedeného 

v databázové tabulce. 

V této práci byla použita pouze legenda statická, protože každá formální vrstva 

obsahuje prvky stejného druhu. Pokud by například byly všechny prvky bodových polí 

uloženy do jedné formální vrstvy, bylo by vhodné legendu vytvořit jako dynamickou. 

Ještě předtím, než začneme přiřazovat prvky legendy k jednotlivým formálním 

vrstvám, musíme vytvořit rastrové buňky, které se budou v legendě zobrazovat. Tento 

způsob vytváření speciálních rastrových buněk k buňkám vektorovým, je podle mého 

názoru, krkolomný a nevhodný. Srovnám-li vytvoření legendy v programu Marushka 

Design s jinými programy určenými pro tvorbu GIS (např. ArcMap, Geomedia), je 

vytvoření zbytečně složité. Výše uvedené programy vytvářejí legendu automaticky 

z prvků, které byly pro tvorbu mapové kompozice použity. V programu Marushka Design 

je funkce s názvem Nová buňka/Rastrová buňka/Nová buňka z vektorové buňky. Bohužel 

nebyl nalezen princip, na jakém funguje tato funkce. 

Bylo vytvořeno 6 rastrových buněk pro bodové prvky, 9 pro podkladové mapy 

a 3 rastrové buňky pro liniové prvky. Všechny buňky jsou na Obr. 5.47. 

Obr. 5.46 Výsledná podoba dotazu typu Seznam souborů 
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Vytvořené rastrové buňky byly uloženy do knihovny 

buněk Nová buňka/Rastrová buňka/Nová buňka ze souboru. 

Vždy je potřeba uložit buňky k příslušnému datovému zdroji 

(viz Obr. 5.48). 

Zobrazení legendy ve webserveru se nastavuje 

u příslušné formální vrstvy ve vlastnosti LegendItems. Po 

rozkliknutí této položky se zobrazí Editor legendy vrstvy, kde 

je potřeba klávesou F5 nebo přetažením myši vybrat 

příslušnou buňku (viz Obr. 5.49) 

 

 

 

 

 

  

Obr. 5.49 Editor legendy vrstvy 

Obr. 5.47 Legenda 

Obr. 5.48 Knihovna buněk 
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Takto byla definována legenda pro všechny formální vrstvy. Pro podkladové 

Google mapy, které jsou v projektu zobrazeny vždy, musela být legenda přiřazena 

k anotační vrstvě (Annotation). K této vrstvě byla vytvořena publikační vrstva s názvem 

Anotace. Tato vrstva bude vždy zobrazena ve webserveru (DefaultLayer True), ale nebude 

viditelná v seznamu vrstev (Visible False). 

Nakonec bylo upraveno třídění legendy. Toto nastavení se provádí ve vlastnostech 

datového zdroje v položce LegendSort. Legenda může být tříděna podle manuálně 

definovaného pořadí buněk (Castom), podle názvu buňky (CellName), podle jednoznačné 

globální identifikace dotazu (GId) a podle textu, který je zobrazován v legendě ve webové 

publikaci (Caption). Bylo zvoleno manuální seřazení legendy. Na Obr. 5.50 je ukázka 

mapového okna s legendou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.50 Legenda v lokálním WEB serveru 
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5.9 Další funkce 

Do této podkapitoly jsou zařazeny další funkce, které je možné v prostředí 

Marushka Design definovat. Některé z těchto funkcí jsou zařazeny do výsledného projektu. 

Část byla pouze vyzkoušena, ale kvůli jejich nevyužitelnosti pro toto konkrétní zadání, 

nebyly zařazeny do výsledné podoby GIS prezentace. 

 

5.9.1 Dynamické sloupce SET_ENV_ 

Jednotlivé parametry SET_ENV_ slouží k substituci do jednotlivých databázových 

dotazů. V případě použití některého z těchto parametrů, je nutné ho definovat také do 

PassedParams projektu a uvést u něj defaultní hodnotu. Hodnoty těchto parametrů nelze 

měnit uživatelem zvenku, jsou dynamicky nahrazovány serverem. [27] 

Z dynamických parametrů prostředí byly v tomto projektu využity dva. Prvním 

z nich je SET_ENV_DATATIME_TIME, který zobrazuje vždy při obnovení webového 

okna aktuální čas. Druhým využitým dynamickým parametrem prostředí je 

SET_ENV_DATATIME_DATE_DD_MM, který zobrazuje aktuální datum. 

Nastavení bylo provedeno u anotační vrstvy v položce Text, zde byly vypsány 

názvy dynamických sloupců ve tvaru 

~SET_ENV_DATETIME_DATE_DD_MM~ ~SET_ENV_DATETIME_TIME~ 

a hodnota pole Type byla nastavena na Text. Ve vlastnostech datového zdroje bylo potřeba 

v položce PassedParams definovat defaultní hodnoty těchto parametrů. Byly vytvořeny 

dva nové atributy pojmenované stejně jako dynamické sloupce. V PassedParams Editor 

byly obě položky Typ nastaveny na hodnotu String (viz Obr. 5.51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.51 PassedParams Editor 



Prezentace GIS pro výuku v terénu 

Bc. Gabriela Ráczová 

 

48 

 

Ukázka výsledné podoby těchto dvou parametrů je na Obr. 5.52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.2 Lokalizuj Target souřadnice, Lokalizuj WGS84 souřadnice 

Tyto dva lokalizační dotazy slouží k vyhledávání souřadnic. Dotaz Lokalizuj Target 

souřadnice vyhledává cílové souřadnice projektu, což jsou v tomto případě souřadnice 

Mercator. Dotaz Lokalizuj WGS84 souřadnice vyhledává souřadnice na základě zadané 

zeměpisné délky a šířky. Oba tyto dotazy byly v projektu vyzkoušeny, ale protože studenti 

pracují se souřadnicemi v S-JTSK, nebyl ani jeden dotaz zařazen do výsledného projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.3 HTML šablona 

Výsledky dotazů se zobrazují v defaultně naprogramovaném okně (bublina, nové 

okno, postranní panel). Program umožňuje definovat vlastní vzhled výsledků dotazů 

Obr. 5.52 Datum a čas 

Obr. 5.53 Lokalizuj souřadnice 
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pomocí HTML šablony, která se upravuje ve vlastnostech dotazu v položce 

ResutTemplate. Pro některé typy dotazů byla vytvořena nová HTML šablona. Srovnání 

původního a nového výsledku dotazu je na Obr. 5.54 a Obr. 5.55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.4  Průzkumník mapové kompozice 

Otevřeme jej z karty Nástroje/Průzkumník mapové kompozice. S jeho pomocí bylo 

upraveno pořadí natahování publikačních vrstev ve webovém prohlížeči. Dále byly tímto 

nástrojem definovány měřítkové rozsahy jednotlivých publikačních vrstev.  

Obr. 5.55 Nová HTML šablona Obr. 5.54 Původní (defaultní) HTML šablona 

Obr. 5.56 Průzkumník mapové kompozice 



Prezentace GIS pro výuku v terénu 

Bc. Gabriela Ráczová 

 

50 

 

6 KONFIGURACE PROJEKTU 

Po dokončení samotné prezentace je potřeba výsledný projekt správně 

konfigurovat. V této závěrečné kapitole bude popsána Autorizace mapového serveru 

a nastavení pomocí Témat. 

6.1 Autorizace 

Výsledná prezentace obsahuje nástroje pro editaci dat uložených v databázi. Aby se 

předešlo tomu, že data bude upravovat uživatel, který k tomuto kroku není oprávněný, byly 

vytvořeny dva uživatelské účty. Tyto účty byly pojmenovány Student a Spravce. 

Pro autorizaci byla vytvořena nová tabulka v databázi, kde byly uloženy uživatelská 

jména a k nim příslušné hesla. Úprava autorizace se provádí v souboru web.config. Zde 

bylo potřeba autorizaci povolit a nastavit její komponentu. Dále bylo nutné zadat druh 

databáze a cestu k databázi, která obsahuje uživatelská jména a hesla. V posledním kroku 

byl zakázán přístup neautorizovaným uživatelům. 

Aby se tyto změny projevily, je nutné nahradit stávající soubor web.config novou 

editovanou verzí. Soubor je uložen ve složce /4-0-2-0/service/. 

Po spuštění lokální WEB serveru se objeví tabulka pro přihlašování (Obr. 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Témata 

Téma je definováno jedinečným identifikátorem ID, pod kterým jsou uložena 

všechna nastavení. Jednotlivá Témata se pak zobrazují ve webové publikaci. U každého lze 

nastavit vlastní zobrazování publikačních vrstev, funkcí a mimo jiné i nastavení úvodního 

obrazovaného území. V rámci celé webové publikace se vyskytuje vždy alespoň jedno 

Téma, ale jejich celkový počet není omezen. Každému pak odpovídá právě jeden 

konfigurační soubor projektu. [23] 

Obr. 6.1 Přihlášení 
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Jak už bylo předesláno, je potřeba zamezit běžnému uživateli v editaci dat 

uložených v databázi. Z tohoto důvodu byla vytvořena dvě Témata. První, s uživatelským 

jménem Spravce (ID 42), má povoleny všechny úpravy dat v databázi. Druhé, 

s uživatelským jménem Student (ID 43), má zakázáno jakoukoliv editaci dat. 

V posledním kroku je potřeba přiřadit Témata k uživatelským účtům. Pro tento účel 

byla v databázi vytvořena tabulka, která obsahuje sloupec s názvem uživatele a druhý 

sloupec s ID tématu. V konfiguračním souboru web.config nastavíme select pro přiřazení 

tématu ke konkrétnímu uživateli. 

Aby se témata správně přiřazovala, je nutné vložit soubory, které jsou obsahem 

přílohy č. 5, do složky /4-0-2-0/service/themes/. 

 

6.3 Spuštění výsledného projektu 

Projekt byl vytvořen ve verzi 4.0.2.0 a nemusí být tedy kompatibilní se staršími 

verzemi. 

Pro nejjednodušší spuštění výsledné mapové prezentace je nutné databázový soubor 

DP_jedovnice.db uložit do složky c:/Jedovnice/. Je důležité tuto cílovou složku 

respektovat, kvůli provázanosti cesty s projektem. Pokud by byl soubor DP_jedovnce.db 

uložen do jiné složky, je potřeba opravit cestu v souborech student.xml, spravce.xml 

a v konfiguračním souboru web.config. 
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7 ZÁVĚR 

Úvodní část práce je věnována základnímu teoretickému popisu geografických 

informačních systémů a databázovým systémů. V další části jsou popsány programy, které 

byly pro tuto práci použity. Nejrozsáhlejší část popisuje praktickou tvorbu mapové 

prezentace a závěrečnou konfiguraci projektu. 

Prezentace byla zpracována v programu Marushka Design od firmy Geovap. 

Licence pro tuto práci byla zdarma poskytnuta firmou. Databáze byla vytvořena 

v programu SQLite Expert, který je ve verzi Personal poskytován zdarma. Před zahájením 

tvorby zadaného projektu, bylo nutné se nejprve s těmito dvěma softwary seznámit 

a osvojit si základy programováni v jazyce SQL. 

Obsahem prezentace je několik vrstev podkladových map, které je možno 

interaktivě přepínat. Základní podkladovou vrstvou byly zvoleny Google mapy. Prezentace 

obsahuje bodové pole v dané lokalitě, které lze vyhledávat pomocí funkce Hledej podle 

čísla bodu. Také je možné u těchto bodů zobrazit základní informace a dokumenty. Dalším 

obsahem projektu jsou zadání úloh pro studenty, které lze taktéž vyhledávat podle 

zadaných parametrů a je možné zobrazovat související dokumenty. 

Na závěr byly vytvořeny dva uživatelské účty Student a Spravce. V režimu Student 

lze data a dokumenty pouze prohlížet. Po přihlášení k účtu Spravce je možné stávající data 

editovat, případně vkládat nové dokumenty. 

Výsledkem této diplomové práce je prezentace GIS v lokalitě Jedovnice, která je 

určena pro studenty druhého a třetího ročníku oboru Geodézie a kartografie Fakulty 

stavební VUT v Brně. Studenti by ji měli využívat v předmětech Výuka v terénu II 

a Výuka v terénu III.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BLOB  Binary Large Object 

CGIS   The Canadian Geographic Information Systém 

CSV  Comma-Separated Values 

DB  Databáze 

DCL  Data Control Language 

DDL  Data Definition Language 

DGN  Design 

DML  Data Manipulation Language 

EPSG  Geodetic Parameter Set 

GIS  Geografický informační systém 

HTML  HyperText Markup Language 

HW  Hardware 

KN  Katastr nemovitostí 

LAN  Local Area Network (lokální síť) 

OGC  Open Geospatial Consortium  

PDA  Personal Digital Assistant 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

SGML  Standard Generalized Markup Language 

SHP  Shapefile 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SQL  Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk) 

SŘBD  Systém řízení báze dat 

SW  Software 

TCC  Transaction Control Commands 

URL  Uniform Resource Locator 

VÚGTK Výzkumný úřad geodetický, topografický a kartografický 

WGS 84 World Geodetic Systém (Světový geodetický systém 1984) 

WKB  Well Know Binary 

WMS  Web Map Service (webová mapová služba) 

XML  Extensible Mark Language (rozšiřitelný značkovací klíč)  

ZMČR  Základní mapa České republiky 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Zakládací skripty databázových tabulek (elektronicky na CD) 

  Priloha_01 

   /Zakladaci_skripty.pdf 

Příloha č. 2: Databáze (elektronicky na CD) 

  Priloha_02 

   /DP_jedovnice.db 

Příloha č. 3: GIS prezentace (elektronicky na CD) 

  Priloha_03 

   /spravce.xml 

   /student.xml 

Příloha č. 4: Konfigurační soubor (elektronicky na CD) 

  Priloha_04 

   /Web.config 

Příloha č. 5: Témata (elektronicky na CD) 

  Priloha_05 

   /themes.xml 

   /spravce.xml 

   /student.xml 

Příloha č. 6: Grafické ukázky GIS prezentace 

  Priloha_06 

   /graficke_ukazky.pdf 

 


