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možnosti jejich využití. O bakalářské práci vytvoří internetovou stránku, která bude
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1. ÚVOD
V souvislosti s rozvojem geoinformačních technologií, a to nejen v soukromé sféře
ale i veřejné správě vzniká potřeba pracovat s konkrétními daty na více místech
najednou. V takové situaci se nacházejí také orgány vyžadující práci s územní plány
jednotlivých měst, do kterých nahlíží nejen pracovníci jednotlivých oddělení příslušných
úřadů, ale také veřejnost, které se územní plánování dotýká nejvíce.
Mnoho občanů však s územním plánem v místě svého bydliště seznámeno není.
Problém nastává také v obcích s menšími finančními prostředky, kde mnohdy není
k dispozici dostatečný počet instalací alespoň nezbytné prohlížečky a tak jsou často
obce odkázány na několik málo možných přístupů k územnímu plánu (dále jen ÚP)
v digitální podobě, ačkoliv zájem je vyšší.
Řešení tohoto problému se nabízí v podobě intra/internetového mapového
serveru, díky kterému u koncových odpadá nutnost nakupování mnoha prohlížeček.
Celý územní plán je spravován z jednoho místa, kde je nainstalován potřebný software
(GIS), kterým se veškerá data spravují, zatímco ostatní uživatelé mají k ÚP přístup buď
v rámci intranetu nebo v rámci internetu, tedy téměř odkudkoliv. Hlavní výhodou této
koncepce jsou minimální finanční náklady a pro koncového uživatele odpadá zejména
nutnost instalace speciálních programů. V ideálním případě stačí pouze přístup do
intra/internetu a nainstalovaný internetový prohlížeč (např. MS Internet Explorer,
Mozilla, Opera, Netscape). Maximálním požadavkem může být nainstalování
potřebného plugin, které je však možné provést bezplatně.
Pří volbě vhodného mapového serveru je nutné brát v úvahu nejen funkčnost
serveru, ale také jeho cenu. Výhodou tzv. Open source softwarů je nejen jejich
minimální cena (obvykle naprosto bezplatně), ale také poměrně široká uživatelská
podpora, se kterou je možné komunikovat např. formou diskusních skupin a jejich
pomocí je možné řešit veškeré vzniklé problémy. Nevýhodou těchto řešení je však
nutná větší znalost programování a práce s takovýmito Open source softwary je v praxi
psaní zdrojového kódu a jeho kompilace.
V případě překonání této nevýhody se pak v rukách uživatelů stávají tyto produkty
mocnou zbraní, která za málo peněz dokáže velmi dobře konkurovat komerčním
řešením a mnohdy vychází po zvážení všech kritérií jako lepší.
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2. CÍL PRÁCE
Stěžejním cílem bakalářské práce je lokalizovat územní plán města Náměšť nad
Oslavou na mapový server. Z toho vyplývá, že velká část práce je zaměřena více na
technickou a praktickou stránku než na popisnou a dokumentační.
Lze vytyčit několik postupných cílů, kterých je nutné dosáhnout. Jako první je
možné označit zvolení vhodného softwaru pro tvorbu mapového severu s ohledem na
plánované umístění mapového serveru (město Náměšť nad Oslavou). Následovat
bude

zvládnutí zvoleného programu a příslušných programovacích jazyků (HTML

a PHP).
Jako druhý cíl lze označit celou praktickou část, která nejprve spočívá ve
převedení dat

z Městského úřadu města Náměšť nad Oslavou do požadovaného

formátu. Následný mapový server bude vytvořen právě na základě těchto dat. Server
a úlohy, které bude možné na mapovém serveru řešit, bude vytvořen na základě
komunikace s příslušnými pracovníky městského úřadu.
Další významnou součástí bude textová část obsahující metodické pokyny pro
práci s vybraným mapovým serverem s dostatečným množství praktických příkladů
a ukázek. Budou zde také nastíněny možnosti využití mapového serveru včetně
ukázek nasazení vybraného mapového serveru.
V textové části budou zdokumentovány použité postupy a metody práce. Patřičně
okomentován bude také vytvořený mapový server, s informacemi o jeho stavu
a možnosti jeho nasazení. Na konci celé práce bude vytvořeno jednostránkové resumé
v anglickém jazyce. Veškerá podkladová data a digitální výstupy budou k práci přidány
na CD-ROOM.
O bakalářské práci bude vytvořena internetová stránka, která bude umístěna na
serveru UP.
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3. METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ
3. 1 Metody
Řešené území je vymezeno územím města Náměšť nad Oslavou. Město Náměšť
nad Oslavou tvoří tato katastrální území: Jedov, Náměšť nad Oslavou, Otradice
a Zňátky. Pro tuto vymezenou oblast je zpracován návrh územního plánu.
Před zpracováním celé práce bylo důkladně prostudováno několik desítek českých
i zahraničních mapových serverů s důrazem na územní plánování. Na základě jejich
hodnocení byl vytvořen návrh zpracování celé aplikace. Při převodu dat mezi
analogovou a digitální podobou ÚP bylo postupováno tak, aby došlo k co nejmenším
změnám a vytvořená data odpovídala původním co nejpřesněji. Při programování
aplikace bylo hojně využíváno diskusních skupin MapServeru, kde bylo ve většině
případů nalezeno řešení daného problému.
Pro praktickou část aplikace bylo nutné použít a vhodným způsobem zkombinovat
několik programovacích jazyků. Základem byl jazyk HTML v kombinaci s kaskádovými
styly, JavaScriptem a jazyk PHP.
HTML (Hypertext Markup Language)
HTML je značkovací jazyk umožňující vytvářet WWW stránky. Zápis v tomto jazyce se
skládá z tagů a vlastních popisovaných údajů (dat). Značky mají vždy stejný charakter.
Zahajují se znakem < a ukončují se znakem >. Mezi těmito znaky (<>) se definuje
název značky a její parametry. Téměř všechny značky jsou párového charakteru. Tzn.
že pokud se v dokumentu vyskytuje nějaká značka očekává se její ukončení.
Další informace o tomto jazyce je možné nalézt např. na:
http://www.jakpsatweb.cz/html/ nebo na
http://www.kosek.cz/clanky/web/htmlref.pdf
Cascading Style Sheets (CSS)
Kaskádové styly jsou velice užitečnou pomůckou při tvorbě webu. Kaskádové styly
umožňují definovat jednotlivé styly (texty, tabulky, rámy, pozadí, tlačítka,…) jako
množiny vlastností a jejich hodnot (např. barva, pozice nebo velikost) a ty pak mohou
být jednoduše měněny skriptovacími jazyky. Každý nadefinovaný styl je nutné nějakým
způsobem pojmenovat a jsou obsaženy v jednom jediném souboru. Pokud dále
programujeme v HTML stačí se již pouze odkázat na patřičný nadefinovaný styl
a nemusíme složitě pomocí tagů definovat jednotlivé parametry např. formátovaného
textu. Změnou vlastností stylů je pak možné úplně změnit vzhled stránky, nebo
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dokonce i celého webu, pokud používáme jeden soubor kaskádových stylů. Více na
stránkách W3C:
http://www.w3.org/Style/CSS/ nebo na
http://www.jakpsatweb.cz/css/
PHP
Podle PHP: Hypertext Processor (23) je PHP skriptovací jazyk na straně serveru.
Webový server s PHP funguje tak, že poté, co webový server (podporující PHP) obdrží
ze strany klienta HTTP požadavek, vyhledá příslušný soubor a pokud má příponu
spojenou s PHP, před odesláním ho pomocí PHP zpracuje. Uživatel tedy může obdržet
z jednoho HTML dokumentu s PHP skripty pokaždé jiný výsledek, aniž by se dozvěděl,
jak je generován. Když si navíc uvědomíme, že PHP je nekomerční alternativou
k technologii ASP a stále se vyvíjející technologie, tak dostáváme do rukou velice silný
nástroj pro programování v prostředí webu. Další informace o PHP lze najít na portálu:
http://www.php.net/ nebo na
http://www.linuxsoft.cz/php/
Java Script
JavScript lze stručně charakterizovat jako programový skript, který se spouští na
klientské straně přímo v prohlížeči. Používá se tam, kde běžné „statické“ možnosti
HTML jazyka již nestačí na požadovanou funkčnost. Stejně jako každý programovací
jazyk, tak i Java Script má svoji vlastní syntaxi. Základní podoba tedy vypadá
následovně:
<script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-programový kód // --> </script>

Užitečné informace o Java Scriptu je možné nalézt na adrese
http://www.w3schools.com/js/default.asp nebo na
http://www.jaknaweb.com/javascript.php

3. 2 Postup
Prvním krokem zpracování byl výběr vhodného mapového serveru. Bylo vybíráno
na základě již vypracovaných hodnocení a jako nejvhodnější produkt byl nakonec
zvolen

Minnesota

Map

Server.

Následovalo

zvládnutí

potřebných

znalostí

programování se zvolenými programovacími jazyky. Dalším krokem byla příprava
samotných dat pro MapServer. Jednalo se o překonvertování dat do formátu shp
a o doplnění příslušných atributů.
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Hlavní částí praktické stránky bakalářské práce bylo naprogramování celé
aplikace za použití uvedených programovacích jazyků. Následným krokem byla
instalace celého projektu na serveru města Náměšť nad Oslavou a dále její testování.
Důležitou součástí

bakalářské práce bylo sepsání manuálu pro práci

s MapServerem. Tyto informace byly čerpány z oficiálních dokumentačních materiálů,
které byly doplněny o vlastní poznatky a zkušenosti při vytváření celé aplikace.
Podrobnější informace jsou obsaženy v kapitole 6.

3. 3 Uvedení do problematiky územního plánování
3. 3. 1 Územní plánování
Jak uvádí Portál územního plánování (25), územní plánování je činnost, která
soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace,
věcně i časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Vytváří
předpoklady

k

zabezpečení

trvalého

souladu

všech

přírodních,

civilizačních

a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu
jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší. Do územního plánování lze zahrnout tři
základní nástroje: územní plán, regulační plán a urbanistickou studii.

3. 3. 2 Územní plán
Podle Ústavu územního rozvoje (25) je územní plán zpracováván jako plán využití
ploch pro celé území obce. Tento plán musí být v souladu s politikou a se zásadami
územního rozvoje. Je závazný pro zpracování regulačních plánů a pro rozhodování
o území a o stavbách ve správních řízeních.
Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, řeší funkční využití ploch, jejich
uspořádání a základní regulaci území obce s cílem zabezpečit soulad jednotlivých
činností na území obce při současném maximálním možném omezení jejich
negativního vlivu.
Řeší otázky nezastavitelného území a určuje podmínky a postupy pro realizaci
infrastruktury podmiňující další rozvoj území, zejména další výstavbu.
ÚP obce pořizuje a schvaluje obec. Před schválením posuzuje okresní úřad jako
nadřízený orgán územního plánování návrh plánu z hlediska souladu s právními
předpisy a s plánem velkého územního celku. Plán se zpracovává pro celé území
obce, po dohodě schvalujících orgánů pro území více obcí nebo pro vymezené části
území územně členěných statutárních měst.
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ÚP obce obsahuje textovou a grafickou část. V textové části jsou zejména popsány
návrh urbanistické koncepce, návrh koncepce technické infrastruktury, limity využití
území a vymezení ploch veřejně prospěšných staveb.
Jak uvádí Portál územního plánování (24), grafická část musí obsahovat hlavní výkres,
ve kterém je znázorněno komplexní řešení celého území obce včetně graficky
vyjádřitelných regulativů. Řešení dopravy, technické infrastruktury, územního systému
ekologické stability a vyhodnocení důsledků řešení na zemědělský půdní fond může
být znázorněno na dalších samostatných výkresech.
ÚP je zpravidla zpracováván v programovém prostředí Bentley Microstation, tedy ve
formátu dgn. Hlavní výkres územního plánu obce se zpracovává zpravidla v měřítku 1 :
5 000 nebo podle potřeby v podrobnějším, výjimečně v měřítku 1 : 10 000.
Postup při pořizování UP
Příprava: přípravné práce,zpracování průzkumů a rozborů.
Zadání: je vstupním krokem do procesu pořízení ÚP. Zadání se veřejně projednává
a každý občan může uplatnit své podněty.
Koncept řešení: zajistí pořizovatel na základě schváleného zadání. Koncept řeší
komplexní rozvoj území, a to ve stejném rozsahu jako výsledný návrh (většinou ve
variantách).
Návrh:

upravuje

koncept

řešení

na

základě

souborného

stanoviska.

Návrh, který je v souladu s ustanoveními stavebního zákona projednán a posouzen, je
připraven ke konečnému schvalování.
Vymezování jednotlivých funkčních ploch
(podle Portálu územního plánování (24))
Z hlediska funkčního využití: plochy monofunkční a polyfunkční. Monofunkční plochy
jsou určené pro jednu stanovenou funkci, která vylučuje využití pro jiné účely.
Polyfunkční plochy jsou určené pro více stanovených funkcí s vymezením přípustných
staveb a zařízení.
Z hlediska zastavitelnosti: území urbanizovaná (zastavitelná) a neurbanizovaná
(nezastavitelná).
Urbanizované území tvoří funkční plochy: pro obytnou zástavbu, pro občanskou
vybavenost, pro drobnou výrobu, pro průmyslovou výrobu a sklady, pro zemědělskou
výrobu, pro sport a tělovýchovu, pro rekreaci, pro sídelní zeleň a pro zahrady a sady,
plochy pro dopravu a pro zařízení technického vybavení.
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Zastavitelné plochy jsou současně zastavěné území obce a zastavitelné území (plochy
určené územním plánem k zastavění).
Neurbanizované území tvoří nezastavěné plochy, které ani nejsou určeny k zastavění
(nezastavitelné plochy): krajinná zeleň, lesy (pozemky určené k plnění funkcí lesa),
louky a pastviny, orná půda, vodní plochy a toky.
Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat a povolovat stavby
s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch, úprav pozemních
komunikací a dále liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků.

3. 3. 3 Územní plán města Náměšť nad Oslavou
(zpracováno podle textové části ÚP města Náměšť nad Oslavou (12))
Řešené území:

katastrální území Náměšť nad Oslavou
Jedov, Otradice, Zňátky

Zhotovitel:

Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r. o.
ing. arch. Jiří Hašek

Hlavní cíle řešení
Územní plán města Náměšť nad Oslavou včetně integrovaných částí je pořizován
na základě rozhodnutí města jako materiál koordinující rozvojové zájmy na
integrovaném území v duchu trvale udržitelného rozvoje, a to v návrhovém období do
roku 2020 s etapou v roce 2010.
Hlavní cíle řešení územního plánu jsou:
•

zabezpečit územní podmínky pro přírůstek eventuelně stabilizaci obyvatelstva
ve všech čtyřech sídlech a územní podmínky pro zajištění pracovních
příležitostí ve městě

•

zachovat tradiční urbanistickou strukturu

•

důsledně chránit památkově chráněné objekty a soubory

•

zachovat a rozvíjet přírodní hodnoty území včetně návrhů prvků územního
systému ekologické stability (ÚSES)

•

navrhnout plochy pro novou obytnou zástavbu a občanskou vybavenost

•

vymezit nabídkové plochy pro výrobní aktivity

•

stanovit regulační zásady výstavby

•

stanovit zásady řešení dopravy
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•

stanovit koncepci technické vybavenosti města, prověřit možnosti technického
vybavení v integrovaných částech

•

zkvalitnění životního prostředí ve městě i místních částech

Základní urbanistická koncepce rozvoje města
Rekreace a turistika
V územním plánu je kladen důraz na rozvoj sportovních a rekreačních aktivit. V severní
části města je navržen rozsáhlý sportovně-rekreační areál nadměstského významu,
který by měl přinést i nové pracovní příležitosti pro město.
Příměstská rekreace obyvatelstva
Je navrženo propojení rekreačního území města a vytvoření systému příměstské
rekreace se začleněním přírodních a památkových hodnot území, systém by využívali
jak obyvatelé, tak návštěvníci města.
Rozvoj obytného území města
Rozvoj města je navrženo územním plánem zejména do lokality „Za tratí”. Na rozdíl od
předchozích územních plánů je území koncipováno jako rovnocenná část města,
čehož by mělo být docíleno návrhem vazeb ze severní částí města (nadjezdy, lávky pro
pěší) a jednak realizací městotvorných úprav v samotné lokalitě (občanská vybavenost,
sportovní plochy, zeleň).
Doplnění občanské vybavenosti celoměstského významu
Je navrženo v centrální části (kulturní a shromažďovací sál) a ve sportovním areálu
(sportovní hala, plavecký bazén).
Návrh průmyslových zón
Zdrojem nových pracovních příležitostí mimo rekreaci a turistiku jsou navrženy

i

výrobní aktivity. Stávající výrobní zóny uvnitř města neumožňují využití pro příchozí
výrobní aktivity (i udržení místních) a proto jsou navrženy nové průmyslové zóny
Bítešská a Třebíčská.
Letecká základna
Významným zdrojem pracovních příležitostí a investic je existence letecké základny,
zejména vytvoření optimálních podmínek pro bydlení, občanskou vybavenost a
rekreaci zaměstnanců základny.
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4. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
Problematika publikování územních plánů obcí na intra/internetu se v posledních
několika letech stala poměrně častým jevem. Převládajícím řešením je však pouze
publikace popisné informace, nebo jen některých výkresů územních plánů. V případě
publikování jednotlivých výkresů v jejich grafické podobě se nejčastěji setkáváme
s naskenovanými předlohami v rastrové podobě. Takové výkresy, vzhledem k jejich
velikosti a následné komprimaci, nejsou většinou v detailech příliš čitelné. Rastrová
řešení také nenabízí mnoho možností pro uživatele, co se funkčnosti a nastavení týče.
Mnohé z nich nezobrazují všechny základní marginálie a nelze je tedy považovat za
plnohodnotné mapové servery, ale pouze za servery, na kterých jsou mapy publikovány
formou statického obrázku.
Na druhé straně stojí plnohodnotné mapové servery, kterých je však v internetové
podobě o poznání méně. Většina těchto řešení je postavena na produktu T-Mapserver.
Tato řešení převládají zejména na jednotlivých úřadech v podobě intranetu, a tak
bohužel není možné je komplexně ohodnotit. Jednou z bariér přístupu k těmto
projektům je často pomalé připojení k internetu na jednotlivých úřadech.

4. 1 Naskenované územní plány

Obr. 1 Středočeský kraj (Hydrosoft Veleslavín, s. r. o.)
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Z rastrově orientovaných řešení stojí za zmínku řešení Krajského úřadu Středočeského
kraje, které vytvořila firma Hydrosoft Veleslavín, s. r. o. (www.hv.cz).

Z úvodního

rozcestníku

dostupných

http://mapy.kr-stredocesky.cz/up_obci/index.htm

je

přibližně 300 územních plánů obcí v naskenované podobě. Velmi kladně lze ohodnotit
propojení všech územních plánů s územně plánovací dokumentací. Citelnou slabinou
je však fakt, že jde pouze o naskenované územní plány, které nejsou nijak umístěny v
souřadnicích. Z důvodů rychlého zobrazení jsou naskenovány v nízké kvalitě, která při
přiblížení činí mapu nečitelnou. Chybí také možnost výběru konkrétního územního
plánu např. v přehledové mapce, a tak uživateli nezbývá nic jiného než se přizpůsobit
výběru na základě adresářové struktury.

4. 2 Mapové servery
Mezi zajímavé servery zabývající se problematikou publikace územních plánů na
internetu patří portál www.uzemniplany.cz provozovaný firmou Gplus, s. r. o.
(www.gplus.cz). Na serveru provozovaném touto firmou je možné nalézt přibližně 30
územních plánů měst a obcí. Aplikace vzhledem ke své vektorové koncepci umožňuje
přibližování do velkých detailů bez ztráty kvality a kromě běžných nástrojů pro práci
s mapou (zoom in, zoom out, pan) je možné také v mapách vyhledávat příslušné entity.
Je však trochu na škodu, že z většiny územních plánů je umístěn vždy pouze hlavní
výkres, což je pouze část kompletního územního plánu. Kladně lze opět ohodnotit
umístění textových informací k územním plánům.

Obr. 2 Sezemice (Gplus, s. r. o.)
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Obr. 3 Plzeň (GS Web)
Poněkud ojedinělou mapovou aplikací mezi českými mapovými servery je produkt
GS Web (http://www.geovap.cz/html/gsweb.htm) určený pro prezentaci dat ve
formátu DGN. Ukázku projektu vytvořeného v tomto softwaru je možné nalézt na
adrese http://info.plzen-city.cz/apps/gis/mapa.asp?p=j , kde je umístěn územní plán
Plzně. Uživatelské prostředí je orientováno zejména pro uživatele pracující
s programovým prostředky firmy Bentley Solution. Mapové okno poskytuje sice velký
prostor pro samotnou mapu, ale další ovládací prvky jsou tak zmenšeny do velmi
malých rozměrů. Vzhledem k tomu je potom např. Přidávání jednotlivých vrstev
poměrně složité a zdlouhavé. Ke značnému zrychlení však dojde při použití pravého
tlačítka myši, což nabízí neobvykle mnoho možností ovládání aplikace tohoto typu.
Nejrozšířenějším řešením je

mapový server T-Mapserver od firmy T-Mapy,

spol. s. r. o. (www.tmapy.cz). Jde o dobře propracované aplikace, které poskytují
širokou škálu možností počínaje běžnými funkcemi typu pan nebo zoom a možnostmi
vyhledávání v databázích konče. Většina těchto aplikací je začleněna do fungujících
serveru na městských úřadech. Velká část těchto serverů je však koncipována opět
stylem, kdy je uveden pouze jeden (hlavní) výkres UP a ostatní výkresy jsou zcela
opominuty.

Výjimku

tvoří

mapový

server

hlavního

města

Prahy
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(http://wgp.urhmp.cz/tms/urm_ver/index.php?client_type=gis_hr1&strange_open
er=0&client_lang=cz_win),
kde je uvedeno celkem 16 výkresů územního plánu ve dvou verzích (stav, návrh). Jako
nejlepší mapové servery zabývající se problematikou územních plánů lze označit
mapový server Hradce Králové
(http://mapserver.mmhk.cz/tms/hkfvu/index.php?client_type=mmhk&strange_op
ener=1)
a dále potom server města Nymburk
(http://www.meunbk.cz/tms/upd_nbk/index.php?client_type=map_resize&Project
=TMS_OKU_NBK&client_lang=cz_win).
V obou případech se jedná o kvalitní mapové aplikace nejen po stránce nabízených
funkcí, ale zejména po stránce množství obsažených dat. Uživateli je zde v každém z
uvedených případů nabízeno zobrazování velkého množství jednotlivých vrstev, které
se objevují v územním plánu. Není zde tedy nabízen územní plán formou hotových
výkresů, jak je běžné, ale uživatel sám volí, které vrstvy bude mít zobrazené a které
ne. V těchto aplikacích je také možné vyhledávat ulice i jednotlivé domy podle čísel
popisných.
V mapovém serveru Minnesota Map Server byla na internetu nalezena pouze jedna
aplikace zabývající se ve větší míře problematikou územních plánů. Jedná se

o

server mikroregionu Hrotovicko (http://bnhelp.netart.cz/mapserv/hrotovice/), kde je
možné nalézt územní plány ve formě několika výkresů pro každou obec patřící do
Mikroregionu Hrotovicko. Aplikace obsahuje prakticky stejné funkce jako výše zmíněné
produkty T-MapServer včetně funkcí pro vyhledávání v mapě.
Na závěr této kapitoly lze říci, že problematika mapových serverů zaměřených na
územní plány se začíná na českém internetu objevovat poměrně často. Problémem je
však forma publikování na webu, a tak dochází častěji k vytváření nekompletních
a nepříliš kvalitních aplikací, než k vytváření plnohodnotných mapových serverů. Jak již
ale bylo zmíněno, je možné v současné době (duben 2005) nalézt na internetu
poměrně kvalitní mapové služby zaměřené na územní plánování a dá se očekávat, že
rozvoj těchto služeb bude v následujících letech pokračovat.
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Obr. 4 Hradec Králové (T-MapServer)

Obr. 5 Hrotovicko (Minnesota Map Server)
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5. NÁVRH ŘEŠENÍ
5. 1 Výběr mapového serveru
Cílem a obsahem této práce nebylo soustředit se formou vlastního testování na výběr
vhodného mapového serveru, a proto bylo rozhodováno na základě již vypracovaných
porovnání.
V současnosti existuje poměrně široká škála mapových serverových produktů. Jedním
z hlavních kritérií při výběru vhodného produktu bývá cena, která se ve srovnání
komerčních produktů s tzv. „Open source“ produkty velmi liší. Při výběru mapového
serveru pro řešení této práce byl právě na cenu kladen velký důraz.
Jedním z možných rozdělení mapových serverů je rozdělení na komerční

a

nekomerční produkty.
Komerční řešení:
•

Autodesk MapGuide (http://www.mapguide.com/)

•

Bentley Geo Web Publisher (http://www.bentley.com)

•

ESRI ArcIMS (http://www.esri.com/software/arcims/)

•

GeoMedia WebMap Professional (http://imgs.intergraph.com/gmwp/)

•

GRASSlinks (http://www.regis.berkeley.edu/grasslinks/)

•

Image Web Server (www.ermapper.com)

•

MapInfo MapXtreme (http://www.mapinfo.com/mapxtreme/)

•

MYSIS-Web (http://www.gepro.cz)

•

T-MapServer (http://www.tmapserver.cz)

•

TopoL Interent Server (http://www.topol.cz)

Nekomerční řešení:
•

ALOV Map (http://alov.org/)

•

GeoTools (http://www.geotools.org/)

•

GIS Viewer (http://elib.cs.berkeley.edu/gis/)

•

JShape (http://skyscraper.fortunecity.com/redmond/829/jshape2.htm)

•

MapIt! (http://www.mapit.de/)

•

Minnesota MapServer (http://mapserver.gis.umn.edu/)
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Po prostudování jednotlivých řešení lze říci, že většina nekomerčních produktů
neposkytuje tak vysokou funkcionalitu jako komerční produkty. Podrobněji se výběrem
mapového serveru zabývá např. diplomová práce Milana Kollingera ze ZČU Plzeň
„Návrh a implementace finančně nenáročného způsobu publikace geografických dat
v síti Internet“ (2004) nebo diplomová práce Vojtěcha Honzíka z ČVUT Praha
„Posouzení internetových software pro použití GIS“ (2002). V neposlední řadě bylo při
výběru přihlédnuto k radám Mgr. Jiřího Potočného z firmy ESPACE Morava, spol.
s. r. o.
Po vyhodnocení všech podmínek, faktorů a požadavků bylo rozhodnuto pro
Minnesota Map Server (dále jen MapServer) vyvíjený univerzitou v Minnesotě, který
patří do nekomerčních tzv. „Open source“ produktů a lze jej tedy pořídit zdarma.
Vzhledem k tomuto řešení byl také pro další práci zvolen další nekomerční produkt
Apache server jako webový server a PHP jazyk pro celou funkčnost aplikace
doprogramování potřebných prvků (funkcí pro ovládání aplikace). Celá aplikace byla
optimalizována pro nejrozšířenější a nejoblíbenější open source internetové prohlížeče
Mozilla a Mozilla Firefox. Vzhledem k tomu, že většina běžných uživatelů, včetně těch,
které lze označit jako budoucí uživatele aplikace, používají internetový prohlížeč
Internet Explorer, byla provedena optimalizace i pro tento prohlížeč.

5. 2 Výběr GIS aplikace
Vybraný mapový server (Minnesota Map Server) dokáže bez problémů komunikovat
s formátem dgn, ve kterém se nachází zpracovávaný územní plán. Pokud je však
potřebné zjišťovaní hodnot jednotlivých atributů, je potřebné mít data v jiném fomátu
(např. shp). Bylo tedy nutné zvolit vhodné softwarové řešení pro převod dat z formátu
dgn do formátu shp. Pro tento účel byl vybrán software ArcView GIS 3.2. od firmy
ESRI, kde je tento převod téměř bezproblémový. Problémy, které se vyskytly (popis
dále v textu), vyplývají z kvality dat, nikoliv z nedostatku použitého software.

5. 3 Minnesota Map Server
Minnesota Map Server je Open Source aplikace, která slouží k vytváření
webových mapových aplikací. Pokud hovoříme, že je Open Source, znamená to, že se
řídí pravidly neziskové organizace Open Source Initiative. Hlavní myšlenkou
takovýchto softwaru je, že jsou zadarmo a jsou tedy volně šiřitelé. Tento fakt má
nesporné výhody. Jak uvádí organizace na svých internetových stránkách (8): „Pokud
programátoři mohou číst, předávat a měnit zdrojový kód části softwaru, software se
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vyvíjí. Lidé ho zdokonalují, lidé ho upravují, lidé opravují chyby. A to se může dít,
vzhledem k tempu vývoje konvenčního software, udivující rychlostí.“
Původně byl MapServer vyvíjen v rámci projektu ForNet Univerzitou v Minnesotě
(UMN) ve spolupráci s agenturou NASA a Minnesota Department of Natural Resources
(MNDNR). Další rozvoj byl proveden zmíněným oddělením MNDNR a Minnesota Land
Management Information Center. Současný vývoj je financován z projektu TerraSIP,
sponzorovaným agenturou NASA.
Rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2002
2003
2004

Verze
Web-based Arc/Info AML Generation
zahájení projektu ForNet (imgserv)
Shapelib + GD release (mapserv)
verze 1.0
verze 2.0 (veřejná verze jako ForNet MapServer)
verze 3.0 (UMN MapServer, raster + Truetype)
verze 3.3 (MapScript, PROJ4)
verze 3.4 (PHP MapScript)
verze 3.5 (OGC WMS, OGR, GDAL, SDE, ...)
verze 3.6 (PostGIS, Oracle Spatial, ...)
verze 4.0 (Outputformat, GDAL2 (24-bitový výstup), ...
verze 4.2
Tab. 1 Přehled verzí Minnesota Map Serveru

MapServer je postaven na řadě dalších populárních Open Source a freeware
systémech jako GDAL, OGR, Shapelib, FreeType, Proj.4, libTIFF, Perl a dalších. Je
vyvíjen tak, aby běžel jak pod operačními systémy Linux / UNIX i pod Microsoft
Windows 95/98/NT/2000/XP a Mac OS X.
Jak uvádí Voženílek (15), můžeme GIS definovat jako organizovaný, počítačově
založený systém hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu,
správě, analytickému zpracování a prezentaci prostorových dat s důrazem na jejich
prostorové analýzy. V tomto smyslu Map Server nelze bohužel chápat jako plně
funkční GIS. Poskytuje sice poměrně dobré možností vstupu, správy a analýzy dat, ale
po stránce analytické má velké nedostatky.

5. 3. 1 Součásti map serveru
Map server je program, který je spouštěn webovým serverem při každém obdržení
požadavku ze strany klienta. Po stránce softwaru lze Map Server rozdělit na několik
komponent.
•

Webový server

•

Mapový server (program Map Server)
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•

Inicializační soubor

•

Mapsoubor

•

Šablona

•

GIS data

Výstupy vygenerované MapServerem jsou zobrazovány uživateli do klienta,
kterým může být libovolný webový prohlížeč.
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Obr. 6 Architektura fungování Minnesota Map Serveru
Klient
Jako klienta lze považovat rozhraní mezi uživatelem a internetovou GIS aplikací.
Slouží jednak k ovládání celé aplikace ze strany uživatele a jednak k prezentaci
požadovaných výsledků. Klientem může být libovolný internetový prohlížeč (Microsoft
IE 6, Mozilla, Mozilla Firefox, Netscape, Opera). V některých případech je ještě nutné
pro plnou funkčnost nainstalovat potřebné plug-in.
Webový server
Webovým neboli http serverem může být jakýkoliv webový server, který podporuje
spouštění CGI aplikací. Společnost Netcraft (www.netcraft.com) provádí mimo jiné
i výzkum rozšíření jednotlivých webových serverů. Tyto informace získává z více než
60 mil. serverů. Z posledního šetření (duben 2005) vyplývá, že nejrozšířenějším
webovým serverem je Open source Apache http server (70%). Následuje Microsoft
Internet Information Services (23%), SunOne (1%), Zeus NCSA (1%), ostatní (5%).
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Obr. 7 Procentuální zastoupení webových serverů říjen 1995-duben 2005
(převzato z Netcraft LTD (22))
Program Map Server
Mapový server, někdy také označovaný jako aplikační server, slouží k vybrání
požadované části gis dat z geografické databáze, resp. k provedení potřebné analýzy.
Mapový server především sestavuje odpovědi na dotazy ze strany klienta, zpracovává
geodata, generuje a předává sestavené mapy směrem k uživateli a u pokročilejších
řešení provádí analýzy. Zpátky posílá přes www server klientovi výstupní data
v předem nadefinované podobě. Nejčastěji to je vygenerovaný rastrový obrázek. Mezi
nejrozšířenější formáty patří: GIF (Graphic Interchange Format), PNG (Portable
network Graphic) a JPEG (Point Photographic Experts Group).
Podle University of Minnesota (11) je možné říci, že program MapServer je vlastně CGI
programem (soubor mapserv.exe). Obvykle je instalován v adresáři cgi-bin HTTP
serveru. Další soubory MapServeru jsou společně s geodaty uloženy v

adresáři

s webovými dokumenty (např. C:\web – blíže dále), který se nastavuje v konfiguračním
souboru HTTP serveru.
Program MapServer je distribuován jak v podobě zdrojového kódu v jazyce C++, tak
jako předkompilované binární soubory pro uživatele OS Windows. Předkompilovaná
verze obsahuje knihovnu GD a dále podporuje připojení knihoven OGR a GDAL pro
podporu vstupů (u GDAL i výstupů) v mnoha formátech geodat. Dále je podporováno
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připojení PostGIS / OracleSpatial databází, OGC standardy WMS

a WFS,

TrueType fonty, převody kartografických zobrazení atd.
Pro zjištění informací o verzi a konfigurace podpory, stačí spustit z příkazové
řádky program v tomto tvaru: mapserv.exe -v.
Inicializační soubor
Tento soubor vyvolá první zobrazení aplikace. Může být samostatným HTML souborem
nebo součástí jiného HTML souboru. Inicializační soubor užívá HTML formulář se
skrytými parametry pro poslání počátečního dotazu HTTP serveru, který ho následně
předá MapServeru. Inicializační soubor ale není povinný. Místo HTML formuláře lze k
inicializaci použít i obyčejnou internetovou adresu URL, která obsahuje všechny
potřebné parametry, formulář je ovšem přehlednější.
Mapsoubor
Mapsoubor (mapfile) je základní konfigurační soubor MapServeru. Obsahuje
nastavení všech prvků výstupu: vlastní mapy, legendy, přehledky i grafického měřítka.
Definuje, která data se mají v aplikaci použít, jak se mají vykreslovat, určuje, jakým
způsobem zacházet s dotazy. Mapsoubor má příponu map.
Šablona
Jak uvádí Kollinger (7), tato součást fungující aplikace vystupuje v podobě HTML
souboru, který slouží jako rozhraní mezi uživatelem a MapServerem. Poskytuje
uživateli omezené, předem definované, množství operací, které může s aplikací
provádět (zoom, pan, vyhledávání, zapínání/vypínání vrstev, dotazy na prvky…). Dále
definuje, jakým způsob sestavení výstupů z MapServeru na monitoru uživatele.
Kromě hlavní šablony aplikace existují ještě tzv. „dotazovací šablony“, pomocí
kterých se sestavuje jeden HTML soubor s výsledky dotazů.
GIS data
Data, ke kterým se prostřednictvím mapového serveru přistupují mohou být
uložena několika způsoby. Základním z nich je uložení v samotných souborech, které
bývá častěji nahrazováno databází. Databázový způsob uložení dat má tu výhodu, že
při práci s větším objemem dat (např. vyhledávání) je celá práce jednodušší a rychlejší.
Prvním formátem, se kterým uměl MapServer pracovat byl standardní formát shapefile
(shp) od firmy ESRI. Zobrazování tohoto formátu společně s rastrovými formáty TIFF,
GeoTIFF, PNG, JPEG a GIF

je tedy standardní záležitostí při základní instalaci
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MapServeru. Zmíněné rastrové formáty jsou obsaženy v knihovně GD (Graphic
Library), která dokáže zobrazit pouze 256 barev. Další formáty je nutné načítat za
pomocí externích knihoven OGR a GDAL. V případě použití těchto knihoven také
odpadá omezení barevného spektra.
Knihovna OGR
Od verze MapServeru 3.5 byla přidána podpora i jiných vektorových formátů než
základního formátu Shapefile a to pomocí zvláštní knihovny OGR Simple Feature
Library (dále jen OGR). Tato knihovna je rovněž volně k dispozici v podobě zdrojových
kódů (open source) v jazyce C++. V současné době (leden 2005) umožňuje načítat
soubory v devatenácti různých vektorových formátech a v některých i zapisovat.
Aktuální seznam podporovaných formátů s dalšími podrobnými informacemi lze najít
na stránkách knihovny OGR (http://ogr.maptools.org/).
Aktuálně podporované formáty (květen 2005)
Arc/Info Binary Coverage, Comma Separated Value (.csv), DODS/OPeNDAP, ESRI
Shapefile, FMEObjects Gateway, GML, IHO S-57 (ENC), Mapinfo File, Microstation
DGN, MySQL, OGDI Vectors, ODBC, Oracle Spatial, PostgreSQL, SDTS, SQLite,
UK .NTF, U.S. Census TIGER/Line,

VRT - Virtual Datasource.

Knihovna GDAL
Knihovna obsahuje kromě níže uvedených rastrových formátů také knihovnu OGR pro
zobrazování vektorových formátů a pokud tedy hodláme pracovat jak s vektory tak
rastry, je vhodné nainstalovat rovnou knihovnu GDAL. Pokud volíme předkompilovanou
verzi MapServeru, je tato knihovna již její součástí.
Pokud hodláme zobrazovat určitou vektorovou nebo rastrovou vrstvu sdělíme
MapServeru v mapfilu jednoduchým způsobem. V definici vrstvy stačí rozšířit parametr
DATA o parametr CONNECTIONTYPE s patřičnou hodnotou (OGR,GDAL). V případě,
že zobrazujeme standardní formát SHP můžeme jako hodnotu CONNECTIONTYPE
uvést LOCAL, avšak tento parametr není nutnou podmínkou.
Aktuálně podporované formáty – výběr (květen 2005)
Arc/Info ASCII Grid, Arc/Info Binary Grid (.adf), Microsoft Windows Device Independent
Bitmap (.bmp), ERMapper Compressed Wavelets (.ecw), ENVI .hdr Labelled Raster,
Envisat Image Product (.n1), Graphics Interchange Format (.gif), GRASS Rasters,
TIFF / GeoTIFF (.tif), JPEG JFIF (.jpg), JPEG2000 (.jp2, .j2k), Multi-resolution
Seamless Image Database, Portable Network Graphics (.png).
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5. 3. 2 Podpora kartografických zobrazení
Program MapServer dokáže přímo za běhu aplikace změnit kartografické zobrazení
vektorových i rastrových dat. Je k tomu používána Open Source knihovna PROJ.4
(Cartographic Projection Library). Nastavení zobrazení se může dít dvěma způsoby.
Tím prvním je předání parametrů zobrazení knihovně PROJ.4, která provede změnu
projekce a vrátí nám obrázek v patřičných souřadnicích. Druhá možnost je použití
EPSG kódů. Jde o standardizované kódy jednotlivých zobrazení, které jsou definované
organizací European Petroleum Survey Group (http://www.epsg.org/).
Definice Křovákova zobrazení
Pokud nainstalujeme knihovnu PROJ.4, nainstaluje se nám zároveň textový soubor
epsg.txt, který obsahuje informace o jednotlivých zobrazení. Pokud zadáváme
Mapserver informaci o tom, že výstupní mapa nebo datový soubor je v určitém
zobrazení (např. Křovákově), tak na příslušné místo do mapfile napíšeme následující
definici:
PROJECTION
"proj=krovak"
"lat_0=49.5"
"lon_0=24.83333333333333"
"alpha=30.28813972222222"
"k=0.9999"
"x_0=0"
"y_0=0"
"ellps=bessel"
"pm=ferro"
"units=m"
END

Jednodušším řešením je využití EPSG kódu:
PROJECTION
"init=epsg:2065"
END

5. 3. 3 MapServer jako Datový server
Od verze 3.5 MapServer umožňuje připojení datových datových vrstev z jiných
datových serveru (vektor i rastr) a stejně tak umožňuje sdílet vlastní data (vektorová
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i rastrová) ostatním uživatelům z jiných serverů. Tímto MapServer splňuje dva
standardy Open GIS Konsorcia, kterými jsou Web Map Service a Web Feature Service
a v obou případech jako klient i jako server.
Web Feature Service (WFS)
Web Feature Service je rozhraní pro přenos vektorových dat (včetně atributových)
pomocí jazyka Geography Markup Language (GML). Tato služba funguje tak, že se
data ve standardních vektorových formátech (např. Shapefile) převádí do formátu GML
(pokud v něm už nejsou) a pak se pomocí WFS transportují ke klientovi, kde se přes
definované styly převedou do zobrazitelné podoby.
Web Map Service (WMS)
Web Map Service je rozhraní pro přenos vektorových i rastrových dat v rastrových
formátech (např. PNG, GIF, JPEG). Tato služba funguje tak, že klient vyšle na server,
který sdílí data, požadavek, ve kterém předává parametry pro tvorbu požadovaného
obrázku (např. formát obrázku, kartografické zobrazení atd.), podle nichž server
obrázek vygeneruje a pošle zpět klientovi.
WMS & WFS klient
Pokud se chystáme připojit rastrovou (WMS) nebo vektorovou (WFS) vrstvu z jiného
serveru, musíme nadefinovat patřičné hodnoty v souboru mapfile. Nejdůležitějšími
parametry jsou CONNECTIONTYPE (WMS, WFS) a CONNECTION (přesná adresa
připojení. Objekt METADATA potom obsahuje informace o připojované vrstvě, které lze
získat ze serveru, který je vrácen na požadavek GetCapabilities.
WMS & WFS server
Pokud hodláme data, která máme k dispozici na svém serveru zpřístupnit také
ostatním, musíme je patřičným způsobem nasdílet. To se děje opět prostřednictvím
nastavení parametrů v mapfile.

5. 3. 4 Nadstavby a utility
Minnesota Map Server nabízí ve své základní konfiguraci poměrně široké možnosti pro
tvorbu mapového serveru. Některé funkce je však potřeba doprogramovat. Díky filozofii
open source to však není problém. Existuje také mnoho utilit, které usnadňují práci
s mapovým serverem. V textu dále následuje krátký popis nejpoužívanějších.
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PHP MapScript, MapLab a ROSA Java Applet
PHP MapScript (dále jen MapScript) je dynamicky nahratelný modul, který umožňuje
ke mnoha funkcím a třídám MapServeru přistupovat pomocí jazyka PHP

a tak

vytvářet vyspělejší a dynamičtější mapové aplikace v prostředí webu. Z toho plyne, že
na serveru musí být instalovaná podpora PHP. O stálý vývoj a údržbu MapScriptu se
stará především firma DM Solutions Group Inc., která spravuje webový portál
MapTools.org, kde tvůrci aplikací využívající MapServer můžou najít spoustu
užitečných nadstaveb a informací. Vedle PHP MapScriptu existuje ještě verze pro jazyk
Perl: Perl MapScript.
Jednou z nejvýznamnějších nadstaveb firmy DM Solutions je MapLab. Jde

o

Open Source sadu nástrojů pro tvorbu webových mapových aplikací MapServeru

a

mapsouborů. Prostředí je založeno na webové aplikaci a hlavním cílem bylo vytvořit
uživatelsky příjemné a intuitivní ovládání, které mohou začátečníci u základní verze
MapServeru postrádat. Vzhledem k tomu, že je celá aplikace vytvořena v Java skriptu,
je ovládání trochu pomalejší a některé nastavení je potom jednodušeji proveditelné
přímo editací zdrojového kódu. K tomu stejně bude muset sáhnout každý, kdo začne
vytvářet nějakou aplikaci v Map Serveru. MapLab se skládá ze tří komponent:
•

MapEdit — nástroj pro tvorbu, editaci a správu mapsouborů.

•

MapBrowser — nástroj pro výběr prostorových dat z lokálních nebo WMS
zdrojů. Také se používá pro určování počátečního výřezu mapy, její velikosti
a kartografického zobrazení.

•

GMapFactory — nástroj pro rychlou tvorbu a vývoj mapových aplikací. Lze ho
také použít k definování vzhledu aplikace a určení komponent rozhraní, které
mají být do aplikace zahrnuty (např. ROSA Java Applet).

ROSA Java Applet pochází opět z dílny DM Solutions Group a vylepšuje webové
aplikace přidáním některých prvků na stranu klienta. Hlavní funkcí apletu ROSA je
umožnit výběr oblasti zájmu několika způsoby: kliknutím, taženým obdélníkem, elipsou
nebo polygonem. Dále umožňuje v aplikaci přiřadit různé funkce tlačítkům na zvláštní
nástrojové liště.
Jbox (Java aplet jBox) poskytuje vylepšení stránkám generovaných MapServerem.
Uživatelům, kteří používají PHP MapScript, se může zdát příhodnější použití ROSA
Java Appletu, protože jeho rozhraní je více orientované na stránky s PHP skripty
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a nabízí podobné funkce. Nicméně pokud nechceme instalovat PHP, je vhodný
a dostatečný právě jBox, který umožňuje přidat aplikaci MapServeru funkce typu:
přiblížení pomocí taženého obdélníka, posun mapy, dotazy na oblast vybranou
taženým obdélníkem, optimalizované nahrávání mapy, měření délek.
Více o funkcích a implementaci jBoxu v aplikacích MapServeru lze najít na adrese
http://mapserver.gis.umn.edu/doc40/jbox-howto.html.
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6. ZPRACOVÁNÍ
6. 1 Převod dat
Data byla získána od městského úřadu v Náměšti nad Oslavou v podobě v jaké je
obdrželi od zpracovatele územního plánu Urbanistického střediska Jihlava, s. r. o.
Celkem se jednalo o 28 výkresů územního plánu, které obsahovaly dohromady kolem
140 vrstev. Jednotlivé vrstvy byly vždy načteny do programu ArcView 3.2, kde byly
nejprve překonvertovány do formátu shp

a potom následovalo doplnění o příslušné

atributy. Na závěr bylo provedeno sjednocení vrstev jednotlivých katastrálních území
vždy do jedné vrstvy. Výsledkem této části práce bylo 35 vrstev ve formátu shp.
Náměšť nad Oslavou
Schéma hl. výkresu celého řeš. území včetně návrhu prvků ÚSES
Hlavní výkres kat. úz. Náměšť nad Oslavou včetně návrhu ÚSES
Hlavní výkres včetně dopr. řešení - výřez Náměšť nad Oslavou
Dopravní řešení Náměšť nad Oslavou
Zásobování pitnou vodou Náměšť nad Oslavou
Odkanalizování Náměšť nad Oslavou
Zásobování plynem Náměšť nad Oslavou
Zásobování el. energií a telekomunikace Náměšť nad Oslavou
Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy Náměšť nad Oslavou
Zábor ZPF, PUPFL a etapizace výstavby Náměšť nad Oslavou
Jedov
Hlavní výkres kat. území Jedov včetně návrhu prvků ÚSES
Hlavní výkres včetně dopravního řešení - výřez Jedov
Vodohospodářské stavby a zařízení Jedov
Energetika, telekomunikace
Veřejně prospěšné stavby Jedov
Zábor ZPF, PUPFL a etapizace výstavby
Otradice
Hlavní výkres kat. území Otradice včetně návrhu prvků ÚSES
Hlavní výkres včetně dopravního řešení - výřez Otradice
Vodohospodářské stavby a zařízení
Energetika, telekomunikace
Veřejně prospěšné stavby Otradice
Zábor ZPF, PUPFL a etapizace výstavby
Zňátky
Hlavní výkres kat. území Zňátky včetně návrhu prvků ÚSES
Hlavní výkres včetně dopravního řešení - výřez Zňátky
Vodohospodářské stavby a zařízení
Energetika, telekomunikace
Veřejně prospěšné stavby Zňátky
Zábor ZPF, PUPFL a etapizace výstavby

1 : 10 000
1 : 5 000
1 : 2 500
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 5 000
1 : 5 000

Tab. 2 Přehled jednotlivých výkresů ÚP
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Tato část práce se ukázala být krokem, kde se vyskytlo hned několik problémů při
řešení převodu dat. Vzhledem ke struktuře souborů dgn bylo nutné veškeré atributy
jednotlivých entit dopisovat ručně. Problematické však bylo zejména to, že zpracovatel
územního plánu nemá téměř žádná metadata o svých datech, a tak vznikl problém,
jakým způsobem zjistit, co která hladina v každém výkresu souboru dgn reprezentuje.
Zpracovatelé územních plánů bohužel nejsou povinni řídit se nějakou metodikou, a tak
dochází k vytváření topologicky nečistých dat, o kterých neexistují žádná metadata. Ve
výsledku si každý zpracovatel vytváří územní plán podle svého. Tento fakt plyn z toho,
že zpracovatelé územních plánu nemají potřebu pracovat s daty dále v GISu a pro
potřebu tisku a práce v CADech jsou jejich výstupy dostačující.
Od RNDr. Jiřího Hiesse z Krajského úřadu Jihlava byla získána navržená metodika
tvorby územního plánu, podle které byly z velké části identifikovány jednotlivé hladiny
ve

výkresech.

Případné

nedostatky

bylo

nutné

doplnit

z vlastní

znalosti

zpracovávaného území, z textové části konceptu územního plánu nebo z konzultace
s panem ing. Aloisem Chlubnou z městského úřadu v Náměšti nad Oslavou.
Nejčastější nedostatky ve zpracovávaných datech:
•

Nejednotnost pojmenování vrstev

•

Výskyt jednotlivých prvků v různých hladinách (např. textové popisky i v rámci
jedné vrstvy rozházené do několika hladin)

•

Nejednotnost typu popisků (rozdílné vlastnosti popisků)

•

Mnoho nedotahů, přetahů a náhodných linií
Vzhledem k uvedeným nejčastějším nedostatkům bylo nutné neustále kontrolovat,

zkoumat a upravovat zpracovávaná data. Ne vždy však bylo možné naprosto
jednoznačně rozhodnout o správnosti, a tak bylo nutné na závěr ještě provést kontrolu
s tištěnou podobou územního plánu, aby došlo k co největší eliminaci eventuálních
chyb. Uvedené nedostatky byly všechny řešeny v grafickém prostředí software ArcView
3.2. Jednalo se časově náročnou část práce, kdy bylo nutné řídit se podle navržené
metodiky, papírových výkresů ÚP a vlastní znalosti území.
V průběhu práce byl schválen koncept územního plánu, a tak vyvstal problém
ohledně aktuálnosti dat. Bylo nakonec rozhodnuto i přes časovou tíseň do aplikace
zahrnout data nová. Šlo o přibližně 40 změn oproti původním datům. Nyní (květen
2005) aplikace obsahuje nejaktuálnější datové vrstvy. Při provádění těchto změn bylo
spolupracováno s panem Chlubnou, který mi byl nápomocen zejména při identifikaci
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jednotlivých změn.
Z důvodu správného zobrazení vrstev v MapServeru bylo nutné dodigitalizovat
několik uměle vytvořených bodů, které sloužily pouze pro vnitřní dopočet MapServeru,
ale k jejich zobrazení nedošlo. Detailně je tato část popsána v podkapitole 6. 4 ve
vytváření mapfile.
Přehled vytvořených vrstev
Funkční plochy – stav, návrh; objekty ve funkčních plochách; dopravní zařízení – stav,
návrh; pozemní komunikace – stav, návrh; železniční komunikace; Ochranné pásmo –
nerostné suroviny, silnice, záplavové území, voda, dálkovod, elektrické vedení, plyn,
ochrana přírody, památky; odvodnění; ÚSES; interakční prvky; zábor zemědělského
půdního fondu; hranice; výškopis; zásobování vodou – stav, návrh; zásobování el.
energií – stav, návrh; odkanalizování – stav, návrh; zásobování plynem – stav, návrh;
telekomunikace – stav, návrh; veřejně prospěšné stavby, katastrální mapa.

6. 2 Programování aplikace
Druhou částí praktické stránky práce bylo vytvoření fungujícího mapového serveru.
MapServer není program, který by nabízel uživatelský příjemné prostředí, do které
stačí pouze vložit data a mapový server bude funkční. Je naopak potřebné vytvořit celé
prostředí v některém z možných programovacích jazyků. Tato práce zahrnuje i takové
detaily, jako vytvoření vlastních ikon a následně doprogramování jejich funkčnosti.
Počáteční úsilí použít pouze funkce MapServeru v kombinaci s HTML jazykem se
ukázalo jako nereálné vzhledem k malé funkčnosti jazyka HTML. Jako nejvhodnější
pro funkčnost bylo rozhodnuto použít pro vytvoření aplikace kombinaci HTML, CSS,
Java Scriptu a PHP jazyka. Kompletní zdrojový kód je obsahem přílohy na CD.

6. 2. 1 Vytvoření mapfile
Klíčovou částí práce bylo vytvoření tzv. mapfile souboru, ve kterém se nastavují
všechny parametry pro zobrazování kartografických prvků. Jednalo se o nastavení
toho, jakým způsobem se budou zobrazovat všechna data zahrnutá do mapového
serveru (barva, výplň, symboly, popisky, zobrazení od určitého měřítka...). Tato
nastavení byla prováděna tak, aby zobrazená data co nejvíce odpovídala původním
výkresům, a tak barevná symbolika byla převzata bez větších úprav. Tato část je
podrobněji popsána v pod kapitole 6. 4, kde jsou také uvedeny příklady. Následující
příklad ukazuje nastavení vrstvy, která má v kategorii, podle které se zobrazuje, pouze
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jeden typ atributu (objekty v plochách bydlení stav). Počet atributů odpovídá počtu
objektu CLASS v souboru mapfile.
LAYER
NAME "Objekty ve FP"
STATUS OFF
DATA "shp/02_funkcni_plochy/fp_op"
TYPE POLYGON
CLASSITEM "KATEGORIE"
UNITS METERS
SIZEUNITS PIXELS
TOLERANCE 1
TOLERANCEUNITS PIXELS
TEMPLATE "query.html"
CLASS
NAME "objekty v plochách bydlení stav"
EXPRESSION "objekty v plochách bydlení stav"
COLOR

254 0 106

OUTLINECOLOR 0 0 0
END
END

Příklad 1. Ukázka objektu LAYER z mapfile
Pro zobrazení výplně polygonů (např. šrafura) bylo nutné v mapfile vytvořit jednotlivé
typy výplní. Následuje ukázka svislé šrafury. Podrobnější informace jsou obsaženy
opět v kapitole manuál.
SYMBOL
NAME "srafura_svisle"
TYPE vector
POINTS
3 0
3 6
END
END

Příklad 2. Ukázka nadefinování symbolu
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6. 2. 2 Instalace na serveru
Důležitou částí práce byla instalace celé aplikace na městském úřadu v Náměšti nad
Oslavou. Jednalo se nejprve o nainstalování mapového i webového serveru

ao

provedení příslušných nastavení. Posledním krokem bylo nakopírování všech souborů
aplikace na server, tak aby bylo vše funkční.

6. 3 Testování aplikace
Před samotnou fází implementace hotového řešení bylo nutné provést testování celé
aplikace. Nejprve bylo otestováno zobrazení a funkčnost v prohlížečích, pro které byla
aplikace optimalizována. Jednalo se o prohlížeče MS IE 6 a Mozzila Firefox 1.0.4. V
těchto prohlížečích se aplikace chovala bezproblémově a nevykazovala prakticky
žádné odlišnosti. Taktéž funkčnost byla naprosto identická. Dodatečně bylo ještě
provedeno testování v prohlížečích Netscape a Opera, kde došlo k drobným změnám
ve vizualizaci jednotlivých prvků aplikace, ale po stránce funkčnosti bylo vše
zachováno.
Celé testování proběhlo na počítači s parametry Intel Celeron 2,4 GHz, 256 MB RAM,
15´´ LCD na síti o rychlosti 100 Mbps s maximálním počtem pěti přihlášených
uživatelů. Vzhledem k tomu, že mapový server obsahuje pouze vektorová data a byl
koncipován, tak aby docházelo k co nejmenšímu přenosu dat, byly odpovědi serveru
poměrně rychlé. V závislosti na počtu uživatelů a tím i počtu požadavků byli
zaznamenány výkyvy využití procesoru od 0 do 100 %. Dále potom v souvislosti
s požadavkem uživatele na počet zobrazených vrstev se pohybovala časová odezva
na straně klienta v rozmezí od 1 do 5s. Průměrná hodnota byla přibližně 1,5 s, což je
velmi dobrý výsledek, plně dostačující pro práci s mapovou aplikací.

6. 4 Manuál pro práci s MapServerem
Tato práce má jako jeden z cílů vytvořit metodiku (manuál) pro práci s Minnesota
Map Serverem. Nejprve je ale nutné říci jeden důležitý fakt. Vzhledem k tomu, že
mapový server je open source produktem a nabízí velmi široké možnosti vlastních
úprav a doprogramování, není možné v mezích této práce vytvořit komplexní manuál,
který by se zabýval všemi možnými variantami. V následujícím textu je popsán celý
proces tvorby mapového serveru od stažení potřebných instalačních souborů až po
zprovoznění celé aplikace na serveru. Důraz je kladen zejména na vytváření tzv.
mapfile (zejména editací zdrojového kódu, ale i pomocí utility MapEdit). Tvorba šablony
v jazyku HTML a PHP, která je rozhraním mezi uživatelem a serverem, je zde popsána
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jen velmi okrajově, a to z důvodu obsáhlosti celé problematiky. Předpokládá se již
určitá znalost HTML, CSS, PHP a Java Scriptu. Kompletní zdrojové kódy celé
vytvořené aplikace jsou obsaženy na přiloženém CD. Jak již bylo naznačeno, tak tato
část představuje pouze určitý pohled na řešení dané problematiky a je tak pouze
jednou z možných řešení.

6. 4. 1 Instalace, konfigurace
Stažení potřebných instalačních souborů
Potřebné instalační soubory Minnesota Map Serveru je možné stáhnout přímo
z oficiálních stránek toho to softwaru (http://mapserver.gis.umn.edu/), ale výhodnější
je použít instalační balíček organizace DM Solutions Group (organizace komunity
uživatelů využívajících open source služeb a programů). Tento balíček dostupný
z http://maptools.org/ms4w/index.phtml?page=downloads.html obsahuje kromě
samotného Map Serveru také další potřebné instalační soubory pro plnou funkčnost
celého systému.
Verze MS4W-1.0.3 (leden 2005) obsahuje:
•

Apache HTTP Server version 2.0.50

•

PHP version 4.3.10

•

MapServer CGI 4.4.1

•

PHP/MapScript 4.4.1

•

MapServer CGI 4.2.1

•

PHP/MapScript 4.2.1

•

OGR Utilities

•

MapServer Utilities

•

OGR/PHP Extension 1.0.0

•

OWTChart 1.2.0

Instalace MapServeru
Instalace probíhá následujícím způsobem: stažené soubory ms4w.zip se rozbalí např.
pomocí WINZIPU do vybrané lokace (např. c: ). Automaticky po rozbalení se vytvoří
adresář ms4w, který obsahuje všechny základní potřebné komponenty pro správné
fungování MMS včetně Apache serveru. Do vybraného umístění se zároveň nainstaluje
i soubor instal.txt, kde je popsán další postup při instalaci.
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Dále je nutné spustit soubor apache-install.bat z adresare Apache. Do vyběhnutého
příkazového řádku se vypíše zpráva o úspěšném provedení instalace. Jestli instalace
proběhla správně zjistíme následujícím způsobem: Nejprve počítač restartujeme a
potom do prohlížeče napíšeme http://localhost/. Pokud nám naběhne stránka o Map
Serveru, tak již máme nainstalovaný plně funkční Apache server.
O jeho okamžitém stavu se můžeme dozvědět pomocí prográmku Apache Monitor,
který je umístěný v adresáři apache/bin. Pomocí něho lze také velice jednoduše server
spouštět, vypínat i restartovat. Pokud chceme, aby se tento prográmek spouštěl při
každém spouštění stačí ho zkopírovat do složky po spuštění. Tímto krokem je
nainstalovaná základní verze MMS včetně základních podpůrných programů.
Instalace MapLabu
Zejména pokud pracujeme s Map Serverem poprvé, je nanejvýš hodné použít utilitu
MapLab, která nám zpočátku velmi usnadní práci při vytváření mapfile. Ke stažení je
stejně

jako

mnoho

dalších

dostupná

jako

zip

archivy

na

adrese

http://maptools.org/ms4w/index.phtml?page=downloads.html
Instalace se provede rozbalením do již vytvořeného adresáře s názvem ms4w, kde se
vše automaticky přepíše, aby byly všechny aplikace dále funkční. Dále stačí restartovat
pouze Apache a služba již bude plně funkční.
Instalace MapClienta
V případě, že se setkáváme s Map serverem poprvé a chtěli bychom si nejprve projít
manuál, je nám k dispozici právě MapClient. Jeho instalace se provede opět
rozbalením souboru zip a to do libovolného adresáře.
Vytváření aliasů
Vzhledem k tomu, že MapLab i Mapclient jsou aplikace, které spouštíme přes
internetový prohlížeč, je nutné k nim do URL adresy psát přesnou cestu. Pokud je však
přímá cesta příliš zdlouhavá nebo složitá, je možné vytvořit tzv. alias, který nás pod
námi zvolenou zkratkou odkazuje na správné umístění. Jde tedy o vytvoření textového
souboru, který obsahuje informaci o tom kde je správné umístění požadovaného
souboru a jakým způsobem se na něj chceme odkazovat pomocí URL.
V adresářové struktuře ms4w (konktétně ve složce http.d) je nutné vytvořit nový soubor
s názvem http_nazev.conf, jehož obsahem je vytvoření aliasu.
Pokud

se

tedy

chceme

http://localhost/mapclient/ a

na

úvodní

pokud

stránku

MapClienta

odkazovat

máme MapClienta nakopírovaného

např.
rovnou
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v adresáři ms4w, konfigurační soubor bude vypadat následovně:
Alias /mapclient/ "/ms4w/mapclient/"
<Directory "/ms4w/mapclient/">

AllowOverride None
Options Indexes FollowSymLinks Multiviews
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Nastavení Apache
Většina nastavení Apache serveru proběhne již při instalaci automaticky, některé
hodnoty je však třeba upravit.
•

Při zadání http://localhost/ se bude automaticky ve složce ("/ms4w/mapclient/")
hledat úvodní soubor. Bude se vyhledávat podle nastavení Apache. Jde
o nastavení tzv. DirectoryIndex. V případě, že chceme najít iniciační soubor
jiného názvu než je v nastavení, je nutné ho připsat.

•

ServerAdmin je vhodné nastavit na administrátora aplikace. V případě chyby
se vygeneruje stránka s nastaveným kontaktem (buracek@buracek.net)

•

ServerName se nastaví na název (adresu) serveru, kde bude celá aplikace
umístěna. (např. mujserver)

•

Velmi

důležité

je

nastavení

cesty

do

rootu

(DocumentRoot

"/ms4w/Apache/htdocs"), což je základní adresář, do kterého se umísťují
všechny soubory aplikace.
•

Stejným způsobem je také nutné nastavit <Directory "/ms4w/Apache/htdocs">

•

Pro správné kódování češtiny je nutné „zakomentovat“ následující řádek, který
defaultně nastavuje jinou znakovou sadu, než je potřebná pro češtinu

•

#AddDefaultCharset ISO-8859-1

6. 4. 2 Práce v MapLabu
Veškeré soubory je nutné vytvářet do adresáře dokument root, což je v našem případě
adresář "/ms4w/Apache/htdocs". Je nutné vytvořit nejprve template (soubor html/php),
do kterého se budou posílat výstupy generované MapServerem. Dalším krokem je
vytvoření mapfile, což je v podstatě úvodní soubor s nastavením všech potřebných
hodnot Minnesota Map Serveru.
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Java aplikace MapLab se skládá celkem ze tří součástí. Jejich funkce byly popsány již
dříve v textu. Nejpodstatnější částí této aplikace se tzv. Map Edit, který slouží zejména
k editaci mapfile. Po vytvoření příslušného aliasu, spustíme hlavní stránku MapLabu,
ze které se nám nabízí odkaz přímo do aplikace MapEdit. Z úvodní stránky je možné
pomocí dvou ikon nadepsaných jako Configuration zjistit parametry nastavení
MapServeru a MapLabu a ty je možné podle potřeby zde také změnit. Pokud vytváříme
úplně nový mapfile, je zapotřebí do něj zadat několik povinných parametrů. Při kliknutí
na NewMap z rolovací nabídky vlevo nahoře jsme nejprve dotázáni na název nového
mapfile a následně na jeho umístění. Vlevo do sekce Object Browser se nám
automaticky přidá první položka map, u které je nutné nastavit vpravo v okně Object
Properities – Map několik základních parametrů. Tímto postupem, kdy nejprve
vytvoříme objekt a potom definujeme jeho vlastnosti, se v MapLabu vytváří prakticky
každý objekt. Definování vlastností se provádí vepisováním příslušných hodnot do
předepsaných formulářů, což je poměrně jednoduché, a tak dále v textu je pozornost
zaměřena více na přímou editaci zdrojového kódu.
Základní pravidla

a hierarchie mapfile již byly naznačeny v kapitole 7. Hlavním

pravidlem je, že každý objekt začíná svým názvem (MAP, REFERENCE, LEGEND,
. . .) a končí klíčovým slovem END. Jednotlivé objekty lze a je nutné do sebe také
vnořovat. Všechny klíčové objekty jsou podobjekty hlavního objektu MAP. Každý objekt
má své vlastnosti, ve kterých definujeme jeho parametry. Pokud jsou hodnoty těchto
vlastností textové, píší se za název vlastnosti do uvozovek, pokud jsou v číselné
podobě, píší se bez nich. Mapfile dokáže vykreslit maximálně 50 vrstev. Toto nastavení
je

však

možné

změnit

v parametru

MS_MAXLAYERS

v souboru

map.h

přednastavením na potřebnou hodnotu. Komentáře označujeme symbolem #.
Cesta

k souborům

může

být

(C:/ms4w/Apache/pokusy/pokus1.map)

uvedena
nebo

také

v absolutní

podobě

v relativní

podobě

(pokusy/pokus1.map). V následujícím textu budou uvedeny nejpodstatnější objekty
s příklady nejpoužívanějších vlastnosti. Bližší informace lze nalézt na stránkách Map
Serveru (http://mapserver.gis.umn.edu/).

Obr. 8Lišta nástrojů pro ovládání MapLabu
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Obr. 9 Ukázka prostředí MapLabu

Obr. 10 Ukázka vyplňovacího formuláře MapLabu
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6. 4. 3 Vytváření mapfile
Map
Map je základním objektem souboru mapfile. Obsahuje definici základních parametů a
všechny další podobjekty.
Extent (souřadnice krajních bodů generovaného obrázku – minx, miny, maxx, maxy)
MapServer pracuje v jiném souřadném systému než je většina dat používaných
v České republice. Při zadávání jednotlivých souřadnice je nutné řídit se přepočtem
podle následující tabulky.
Souř. S-JTSK
Souř. MapServer
Souř. S-JTSK
Souř. MapServer
Max X
Max X = - Min YS-JTSK
1159500
-625472
Min X
Min X = -Max YS-JTSK
1152002
-635521
Max Y
Max Y = - Min XS-JTSK
635521
-1152002
Min Y
Min Y = - Max XS-JTSK
625472
-1159500
Tab. 3 Převod souřadnic mezi S-JTSK a MapServerem
Fontset (cesta a jméno k souboru s fonty)
Imagecolor (barva pozadí mapy v hodnotách RGB)
Imagequality (úroveň komprese v případě obrázku generovaného jako jpg)
Imagetype (formát generovaného obrázku – gif, png, jpeg, . . . )
Name (název mapfile)
Shapepath (cesta k datům ve formátu shp – relativní nebo absolutní)
Size (velikost generovaného obrázku v pixelech)
Při volbě velikosti generovaného obrázku je nutné mít na paměti, že poměr stran
vygenerovaného obrázku musí odpovídat poměru stran daného souřadnicemi krajních
bodů.
Pokud tedy souřadnice krajních bodů našich dat jsou následující:
Min X = -635521
Min Y = -1159500
Max X = -625472
Max Y = -1152002

, potom ideální rozlišení generovaného obrázku je 580x432 px
[dx] = [maxx]-[minx] = -625472 -(-635521) = 10049
[dy] = [maxy]-[miny] = -1152002-(-1159500) = 7498
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- výpočet poměru velikostí téže strany (EXTENT / SIZE):
[x]=580
[y]=432
[dx]/[x] = 10049/580 = 17,32
[dy]/[y] = 7498/432 = 17,32

V případě, že vypočítaná ideální velikost okna, do kterého se generuje mapa
neodpovídá našim požadavkům a chtěli bychom toto okno větší, je nutné provést
několik úprav. Nejprve je potřebné zvolit požadovanou velikost v pixelech. Následně
podle toho zjistit, kterou souřadnici (a o kolik) bude nutné změnit, aby si vzájemné
poměry odpovídaly. Druhým krokem je dodigitalizování bodu do libovolné vrstvy na
místo o zjištěných souřadnicích. Tento bod potom nebude ve výsledku zobrazen, ale je
nutná jeho přítomnost v datech pro správný poměr skutečných souřadnic a velikosti
okna.
Status (zobrazení/nezobrazení generovaného obrázku)
Symbolset (cesta a jméno k souboru se symboly)
Units (jednotky ve kterých se generuje výstupní obrázek)
Příklad:
MAP
NAME "namest.map"
STATUS ON
EXTENT -635521 -1159500 -625472 -1152002
SIZE 580 432
SHAPEPATH "shp"
SYMBOLSET „symbols/symbols.sym“
IMAGETYPE PNG24
IMAGECOLOR 255 255 175
UNITS METERS
END

Následující objekty jsou v mapfile také zařazeny pod objekt MAP, ale vzhledem

k

tomu, že jejich definice je poněkud složitější, jsou uvedeny samostatně.

Web
Web objekt definuje parametry webového rozhraní.
Imagepath (cesta, kde se generuje obrázek)
Imageurl (cesta, kde se hledá generovaný obrázek)
Maxcsale (maximální měřítko zobrazení, při snaze zoomovat ještě dál se zobrazí mapa
v maximálním možném měřítku)
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Minscale (minimální měřítko zobrazení, při snaze zoomovat ještě blíže se zobrazí
mapa v minimálním možném měřítku)
Příklad:
WEB
IMAGEPATH "../htdocs/namest/tmp/"
IMAGEURL "./tmp/"
MAXSCALE 50000
MINSCALE 300
END

Projection (projekce)
Nastavení projekce se provádí u dvou podobjektů. Jednak u objektu Outputformat a
potom u každé vrstvy definované v mapfile.
Pří definování objektu projection jde vždy o zapsání přesné definice příslušné projekce.
Tyto definice je možné nalézt na http://www.remotesensing.org/proj/ nebo na
http://www.epsg.org/ v jejich zjednodušené EPSG verzi. Definice Křovákova zobrazení
tak ve zjednodušené podobě bude vypadat následovně:
PROJECTION
"init=epsg:2065"
END

Pro správné nastavení celého mapfile musí být uveden objekt PROJECTION pod
objektem OUTPUTFORMAT a pod každým objektem LAYER.

Scalebar (měřítko)
Nastavení zobrazeného měřítka.
Backgroundcolor (barva sudých úseků měřítka v hodnotách RGB)
Color (barva lichých úseků měřítka v hodnotách RGB)
Imagecolor (barva pozadí v hodnotách RGB, v případě, že je měřítko nastaveno jako
neprůhledné – viz. parametr transparent)
Intervals (počet intervalů mšřítka)
Label (popisek, popsáno dále v textu jako samostatný objekt)
Outlinecolor (barva obrysu v hodnotách RGB)
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Position (pozice měřítka v mapě – UL, UC, UR, LL, LC, LR – zkratky anglických slov
up, left, right, low)
Size (velikost měřítka v pixelech – šířka, výška)
Status (status měřítka – ON – zapnuté, OFF-vypnuté, EMBED – zobrazí se přímo do
mapy a ne mimo ni jako v předchozím případě)
Style (1 – jednoduché, pouze s jednou linií, 0 – složitější o zadané výšce)
Transparent (nastavení průhlednosti – ON/OFF)
Units (jednotky ve kterých se vykresluje – meters, kilometers, miles, feet, inches)
Příklad:
SCALEBAR
STATUS EMBED
COLOR 0 0 0
OUTLINECOLOR 0 0 0
BACKGROUNDCOLOR 224 224 224
TRANSPARENT ON
UNITS METERS
INTERVALS 3
SIZE 250 5
STYLE 0
POSITION LR
END

Label (popisek)
Nastavení zobrazeného popisku.
Buffer (odsazení jednotlivých popisků od sebe v pixelech)
Color (barva písma v hodnotách RGB)
Font (název použitého fontu)
Maxsize (maximální velikost, pokud je nastavená proměnlivá velikost)
Mindistance (minimální vzdálenost v pixelech mezi popisky, pokud dojde k jejich
zdvojení)
Minfeaturesize (minimální velikost objektu v pixelech, kterému se vykreslí i popisek.
Pokud se nezadá, automaticky generuje popisek pouze pro objekty, které jsou větší
než samotný popisek.)
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Minsize (minimální velikost, pokud je nastavená proměnlivá velikost)
Offset (odsazení popisků od objektů v pixelech)
Position (pozice popisku vzhledem k popisovanému objektu - UL, UC, UR, LL, LC, LR)
Size (v případě písma truetype velikost v pixelech, v případě písma bitmap se zadává
tiny, small, medium, large, giant)
Type (typ písma – truetype nebo bitmap, v případě truetype se zadává v parametru font
cesta a název fontu)
Příklad:
LABEL
TYPE BITMAP
SIZE LARGE
POSITION AUTO
OFFSET 5 6
BUFFER 5
MINDISTANCE -1
MINFEATURESIZE AUTO
COLOR 101 102 105
OUTLINECOLOR 0 0 0
PARTIALS TRUE
FORCE FALSE
END

Legend (legenda)
Nastavení zobrazené legendy. Legenda se generuje automaticky podle aktuálně
zobrazených vrstev.
Imagecolor (barva pozadí v hodnotách RGB)
Label (popisek)
Outlinecolor(barva obrysu v hodnotách RGB)
Position (pozice legendy v případě, že se generuje do mapy – UL, UC, UR, LL, LC, LR
– zkratky anglických slov up, left, right, low)
Keysize (velikost okýnka, do kterého se generuje patřičný symbol – velikost x a y
v pixelech)
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Keyspacing (vzdálenost v pixelech mezi jednotlivými symboly – y a mezi symbolem
a popiskem - x)
Status (status měřítka – ON – zapnuté, OFF-vypnuté, EMBED – zobrazí se přímo do
mapy a ne mimo ni jako v předchozím případě)
Template (cesta k souboru do kterého se legenda generuje)
Transparent (nastavení průhlednosti – ON/OFF)
Příklad:
LEGEND
STATUS OFF
IMAGECOLOR 255 255 255
POSITION LL
KEYSIZE 40 20
KEYSPACING 5 5
TEMPLATE "legend.html"
END

Reference (referenční mapa)
Nastavení zobrazené referenční mapy.
Color (barva boxu aktuálního výřezu v hodnotách RGB)
Extent (souřadnice krajních bodů generovaného obrázku – minx, miny, maxx, maxy,
musí odpovídat hodnotám extent z objektu map)
Image (cesta a jméno obrázku referenční mapy, musí být ve formátu PNG)
Marker (cesta a název symbolu, který se použije, pokud je box aktuálního výřezu
menší než je nastaveno, defaultně je nastaven kříž)
Markersize (velikost použitého symbolu)
Minboxsize (minimální velikost boxu)
Maxboxsize (maximální velikost boxu)
Outlinecolor (barva obrysu referenční mapy v hodnotách RGB)
Size (velikost referenční mapy v pixelech, poměrově musí odpovídat mapě)
Status (ON/OFF – zapnuto/vypnuto)
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Příklad:
REFERENCE
STATUS ON
IMAGE "referencka.png"
SIZE 150 112
EXTENT -635521 -1159500 -625472 -1152002
COLOR -1 -1 -1
OUTLINECOLOR 255 0 0
MINBOXSIZE 5
MAXBOXSIZE 150
MARKER 0
MARKERSIZE 0
END

Layer (vrstva)
Nastavení zobrazené vrstvy. Definované vrstvy se zobrazují ve výsledku

v

opačném pořadí. Vrstva, která je v mapfile jako poslední se zobrazí úplně navrchu.
Class (třída, popsáno dále v textu)
Classitem (název atributu, podle kterého se definuje class)
Data (cesta a název souboru, který se vykresluje – např. shp)
Filter (nastavení, co z dané vrstvy se zobrazí – např. města o počtu obyvatel >1000,
FILTER "type='cities' and size >1000" )
Filteritem (název atributu, podle kterého se nastaví filtr)
Group (název skupiny, do které je zařazena vrstva ve vykreslení do zapínání/vypínání
jednotlivých témat)
Labelitem (název atributu podle kterého se vykreslí popisek)
Labelmaxscale (maximální měřítko, při kterém se vykreslí popisek)
Labelminscale (minimální měřítko, při kterém se vykreslí popisek)
Maxscale (maximální měřítko, při kterém se vykreslí vrstva)
Minscale (minimální měřítko, při kterém se vykreslí vrstva)
Name (název vrstvy, který se zobrazí do zapínání/vypínání vrstev, maximální délka 20
znaků)
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Sizeunits (jednotky, ve kterých se vykreslí vrstva – pixels, feet, inches, kilometers,
meters, miles)
Status (on – zapnutí vrstvy, off – vypnutí vrstvy)
Styleitem (název atributu podle kterého se vykreslí vrstva)
Symbolscale (měřítko, ve kterém se popisek/symbol zobrazí v plné velikosti)
Template (název template souboru, do kterého se vypisují výsledky query)
Transparency (průhlednost vrstvy, hodnoty 0-100, 0 je plně průhledná vrstva)
Type (typ, jak se mají data vykreslit, musí odpovídat typu dat – point, line, polygon,
annotation, circle, raster, query)
Příklad:
LAYER
NAME "Dopravní plochy S+N"
STATUS OFF
DATA "shp/03_doprava/dp_dz"
TYPE POLYGON
CLASSITEM "KATEGORIE"
LABELITEM "POPISEK"
GROUP "Pokus"
UNITS METERS
SIZEUNITS PIXELS
TOLERANCE 1
TOLERANCEUNITS PIXELS
TEMPLATE "query.html"
LABELMAXSCALE 15000
END

Class (třída, kategorie)
Definuje tematickou třídu dané vrstvy. Každá vrstva musí obsahovat nejméně jednu
třídu. Pokud obsahuje více než jednu třídu, je třeba požít atributy expression

a

name)
Color (barva pro vykreslení objektu v hodnotách RGB)
Expression (hodnota atributu, který se vykreslí)
Maxscale (maximální měřítko, při kterém se vykreslí objekt)
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Maxsize (maximální velikost v pixelech pro vykreslení symbolu)
Minscale (minimální měřítko, při kterém se vykreslí objekt)
Minsize (minimální velikost v pixelech pro vykreslení symbolu)
Name (název, který se zobrazí při vykreslení legendy)
Outlinecolor (barva obrysu objektu v hodnotách RGB)
Size (velikost v pixelech pro vykreslení symbolu)
Symbol (název použitého symbolu, podrobněji dále v textu symbologie)
Příklad:
CLASS
NAME "dopravní objekty liniové návrh"
EXPRESSION "dopravní objekty liniové návrh"
OUTLINECOLOR 0 0 0
SYMBOL "linie3"
END

Outputformat
Nastavení výstupního formátu generovaných obrázků. Mapfile může mít žádný, jeden
nebo více výstupních formátů. Pokud není zadán žádný, automaticky se generuje v
předdefinovaném pořadí pořadí (gif, png, jpeg, wbmp, swf, tiff).

Symbology (symboly)
Tvorba vlastních symbolů v Mapserveru je poměrně složitou záležitostí. Na druhé
straně však umožňuje vytvořit téměř jakýkoliv symbol. Rozlišujeme 3 typy symbolů,
symbol pro body, typ linie a typ výplně polygonu. V definici symbolu se nenastavuje
barva, to je záležitostí nastavení objektu class. Definice symbolu může být obsažena
přímo v mapfile, ale častěji bývá v mapfile odkaz pomocí atributu symbolset na soubor
s příponou sym, který obsahuje definice jednotlivých symbolů. Samotná definice pak
začíná klíčovým slovem SYMBOL a končí slovem END. Většinu symbolů je možné
vytvořit více způsoby, což umožňuje obrovskou variabilitu celé symbologie. Podrobnou
dokumentaci

lze

nalézt

na

http://mapserver.gis.umn.edu/doc44/cartographic-

symbols.html.
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6. 4. 4 PHP map script
Minnesota Map Server dokáže velice dobře pracovat s programovacím jazykem PHP.
K tomuto účelu byl organizací DM Solutions vyvinut tzv. PHP map script, který
obsahuje sadu funkcí a metod, které slouží k vyšší funkčnosti jazyka a ke komunikaci
s

Map

Serverem.

Kompletní

popis

PHP

map

scriptu

lze

http://mapserver.gis.umn.edu/doc44/phpmapscript-class-guide.html.

nalézt
Pro

na
jeho

správné pochopení pochopení je nutná znalost php jazyka, o kterém je možné získat
podrobné informace na http://cz2.php.net/. Následuje přehled základních metod
a funkcí, použitých v praktické části této práce.

Přístup do Map Object
dl("php_mapscript_44.dll")
načtení potřebné knihovny pro komunikaci php a Map Serveru
$map = ms_newMapObj("nazev.map")
vytvoří proměnnou $map do které vykreslí obrázek nadefinovaný v souboru nazev.map
$map->name
vypíše název mapfile
$map->set("name", "novy nazev")

změní vlastnost objektu - název
$layer = $map->getlayer(0)
přistoupí do funkce objektu

Přístup do Layer Object
$layers = $map->numlayers

počet zobrazených vrstev
$layers = $map->numlayers
for ($i=0; $i<$layers; $i++) { $layer = $map->getlayer($i); echo $layer->name; }
vypíše názvy všech zobrazených vrstev

Shapefile
$shapeFile = ms_newShapefileObj("my_shapefile", -1)
otevře shapefile (nazev bez přípony, -1 pro otevření existujícího shapefile)
$shape = ms_newShapeObj(MS_SHP_POINT)
vytvoření shp objektu (platné point, line, polygon)
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$line = ms_newLineObj()
vytvoření nového liniového objektu
$point = ms_newPointObj()
vytvoření nového bodového objektu

Vykreslení mapy a informace o mapě
$img = $map->draw()
vykreslení mapy do proměnné img
$url = $img->saveWebImage()
uložení proměnné do webového prostředí
$map_width = $map->width
zapíše do proměnné šířku mapy v pixelech
$map_height = $map->height
zapíše do proměnné výšku mapy v pixelech
$map->extent->minx
zapíše do proměnné souřadnici minx mapy, lze aplikovat i na další souřadnice
$map->setextent($min_x, $min_y, $max_x, $max_y)
nastaví nové hodnoty souřadnic aktuálního výřezu mapy
$map->zoompoint(2,$zoom_position, $map->width, $map->height, $oGeorefExt )
provede zoom mapy na dané souřadnice, hodnota zoomu=2

Měřítko
$img = $map->drawScaleBar()
$url = $img->saveWebImage()
vykreslí měřítko podle nastavení v mapfile vedle mapy

Referenční mapa
$img = $map->drawreferencemap()
$url = $img->saveWebImage()
vykreslí referenční mapu podle nastavení mapfile

Legenda
$img = $map->drawLegend()
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$url = $img->saveWebImage()
vykreslí legendu podle nastavení v mapfile

Legenda (zapnutí/vypnutí vrstev)
$map->processLegendTemplate(array())
vykreslí možnost zapínání jednotlivých vrstev do souboru template

Měřítko – číselné
$scalebar = $map->scale
$scalebar = (int) $scalebar
vykreslí číselné měřítko a převede ho do celočíselné podoby

6. 5 Popis vytvořené aplikace
Vytvořenou aplikaci je možné rozdělit na 3 části. Jedná se o úvodní rozcestník,
grafickou část aplikace a samotný mapový server, který je její hlavní součástí. Úvodní
rozcestník slouží uživateli jako základní informační okno, kde se dozví nejpodstatnější
údaje o aplikaci (zhotovitel UP, autor mapového serveru, použité technologie). Kromě
těchto údajů jsou zde také informace o počtu přístupů a datum poslední aktualizace.
Hlavním úkolem tohoto rozcestníku je však, aby si uživatel mohl zvolit, zda si chce
přečíst textovou část UP včetně regulativů, nebo chce prohlížet grafickou část UP.
Při konverzi dat z formátu dgn do formátu shp nebylo vždy možné vytvořit
naprosto identická data. Stejně tak při nastavování, jakým způsobem se budou data
v mapovém serveru zobrazovat, došlo k menším odlišnostem, a tak data mapového
serveru nejsou naprosto shodná s daty původních výkresů UP. Z těchto důvodů byly do
aplikace pod odkazem grafická část umístěny původní přesné výkresy UP vytištěné do
formátu pdf.
Pokud uživatel zvolí z nabídky volbu Mapový server, nebo klikne na obrázek
aplikace, otevře se mu hlavní část celého projektu, mapový server s daty UP města
Náměšť nad Oslavou.
Hlavní okno lze rozdělit na několik částí. V levé části se nachází seznam všech
vrstev, které je možné podle požadavků uživatele libovolně zapínat nebo vypínat.
U vrstev, které by v základním měřítku při spuštění aplikace byly obtížně
identifikovatelné, je nastaveno jejich zobrazení až od určitého měřítka. To se týká
přibližně poloviny z nabízených vrstev. Totéž platí u textových popisků jednotlivých
vrstev.
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Obr. 11 Úvodní stránka aplikace

Obr. 12 Ukázka hlavního okna aplikace
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V pravé části se nachází přehledová mapa se zobrazením aktuálního výřezu. Pod
ní je umístěn znak města, informace o číselném měřítku, kontakt na autora aplikace
a na UP Olomouc. Následuje prostor pro zobrazení dotazu na souřadnice. Ve spodní
části jsou umístěny odkazy na použité technologie při vytváření aplikace.

Obr. 13 Nástrojová lišta
Hlavní část tvoří střední část okna, kde je umístěna lišta nástrojů pro ovládání
aplikace a dále pak samotné mapové okno. Po stranách mapového okna jsou
umístěny navigační lišty pomocí kterých je možné posunovat se v mapě.
Nástrojová lišta nabízí uživateli následující možnosti ovládání aplikace. Jde
samozřejmě o nástroje sloužící k pohybu v mapě (zoom in kliknutím, zoom in tažením,
zoom out kliknutím, posun v mapě kliknutím). Následují dvě ikony pro krok zpět a pro
krok vpřed. Další ikona, slouží k identifikaci objektu v mapě. Po kliknutí do mapy se
zobrazí nové okno s výsledkem dotazu.
Další funkcí aplikace je zobrazení souřadnic místa kliknutí do mapy. Výsledkem
jsou souřadnice v S-JTSK zobrazené do pravé části okna. Samozřejmostí je funkce pro
reload stránky a také funkce pro zobrazení legendy podle aktuálně zobrazených vrstev,
která se generuje také do nového okna. Součástí lišty nástrojů je také funkce pro tisk
stránky. Bylo by však zbytečné tisknout celou stránku včetně doplňkových
kompozičních prvků, a tak je při volbě tisk provedeno přenastavení stránky způsobem,
že se vytiskne pouze nadpis a hlavní mapové pole. Poslední ikona slouží pro
zobrazení jednoduché nápovědy pro ovládání celé aplikace.

Obr. 14 Výsledek dotazu
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Obr. 15 Nápověda k aplikaci

Obr. 16 Legenda po dle aktuálně zobrazených vrstev
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7. DISKUSE
Celá bakalářská práce byla zpracována v převážné většině pomocí opensource
produktech. Byl použit webový server Apache, mapový server Minnesota Map Server,
programovací jazyk php a internetový prohlížeč Mozilla Firefox. Textová část této práce
je sepsána také v opensource produktu Open Office. Výjimku v této řadě tvoří produkt
firmy ESRI ArvView 3.2, který sloužil pouze pro překonvertování dat. Ten byl použit
zejména díky dobrým možnostem pro převod těchto dat a také vzhledem k jeho
dostupnosti na katedře geoinformatiky UP v Olomouci. Z počátku bylo zvažováno
vytvořit celou aplikaci pod operačním systémem Linux, ale vzhledem k tomu, že celá
aplikace byla vytvářena pro městský úřad v Náměšti nad Oslavou, kde operačním
systémem na serveru je produkt Windows server 2003, byla aplikace vytvořena v tomto
operačním systému. Zajímavé by určitě bylo použít open source produkty pro
kompletní zpracování celé práce. Takto vytvořená aplikace by potom z finančního
hlediska byla téměř zadarmo.
Vzhledem k použitým technologiím jsem měl možnost seznámit se se všemi klady
a zápory open source produktů. Na jedné straně stály problémy související s těmito
technologiemi, což znamenalo např. absence podrobných manuálů, nepříliš příjemné
uživatelské rozhraní a s tím související nutná znalost programování. Na druhé straně
však stály nesporné výhody těchto produktů, jako například výborná modularita
jednotlivých produktů, kdy mnohdy limitujícím faktorem jsou schopnosti programátora
a nikoliv omezení dané softwarem. Veškeré problémy, které se při práci s open source
produkty vyskytly bylo možné řešit formou diskusních skupin, kdy vždy došlo k velmi
rychlé odpovědi na položený dotaz, která většinou vedla k vyřešení daného problému.
Nejproblematičtější částí práce bylo provedení konverze dat. Zejména v této části
práce jsem spolupracoval s ing. Chlubnou z MěU v Náměšti nad Oslavou. Jak již bylo
řečeno, data UP zpracovává Urbanistické středisko Jihlava, kde není potřeba
s daty dále pracovat v nějakém GISu. Proto při vytváření dat není kladen tak velký
důraz na topologickou čistotu dat, jejich atributové hodnoty a jejich metadata. Absence
těchto prvků potom činí poměrně značné obtíže při převodu dat do GISu. Dá se však
předpokládat že v průběhu příštích let dojde vzhledem k rozvojem geoinformačních
technologií ke zkvalitnění dat vytvářených pro účely územního plánování. Při převodu
dat byla co nejvíce dodržována snaha o přesné zachování dat včetně symboliky.
V některých případech ale bylo nutné změnit barvu nebo symbol pro daný objekt tak,
aby byly dodrženy všechny kartografické zásady a zároveň aby se výsledek co nejvíce
podobal předloze.
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Důležitým

krokem

pro

vytvoření

celé

aplikace

byla

volba

a

zvládnutí

programovacích jazyků. Původní záměr bylo použít pouze jazyk HTML, ale v průběhu
práce se ukázalo nutné použití CSS, dále potom jazyka PHP a skriptovacího jazyka
JavaScript. Tato fáze byla zejména velmi časově náročná a lze říci, že uvedené
programovací jazyky byly zvládnuty na dostatečné úrovni pro vytvoření celé aplikace.
Vzhledem k otevřenosti Map Serveru je zde možné diskutovat o použitých
programovacích jazycích. Aplikaci podobného typu lze vytvořit velkým množstvím
způsobů za použití mnoha programovacích jazyků. Tato práce je tedy pouze jedním
z možných řešení. Byly však použity prakticky nejrozšířenější programovací jazyky
vzhledem k možnostem další práce s aplikací.
Významnou součástí textové části práce napsané opět v nekomerčním produktu
Open Office je stručný manuál pro práci s Map Serverem. Jak již bylo řečeno,
vzhledem k složitosti a obsáhlosti této problematiky není možné, aby součástí byl
manuál zabývající se všemi možnostmi a cestami k řešení dané problematiky.
V manuálu jsou proto popsány základní kroky při instalaci mapového serveru
a zejména potom informace o vytváření tzv. Mapfile. Nepřítomnost takovýchto
materiálů nejen v českém, ale i v anglickém jazyce je však zajímavým námětem
například pro diplomovou práci.
Po zhodnocení výsledků práce lze říci, že byl vytvořen funkční mapový server
s daty územního plánu města Náměště nad Oslavou. Vzhledem k možnostem, které
použité open source produkty nabízí, se jeví zajímavá možnost v této práci pokračovat
dále např. formou diplomové práce. Jako nejzajímavější z tohoto pohledu se jeví
rozšíření mapového serveru přidáním dalších tematických vrstev (ortofoto, . . .) nejen
z katastrálního území města Náměšť nad Oslavou, ale z celé oblasti obce s rozšířenou
působností. S tím také souvisí doprogramování dalších funkcí aplikace. Bezpochyby
zajímavé by bylo přidání funkcí umožňujících editaci vrstev

osobami k tomu

pověřenými. Jako další přidanou hodnotu funkcionality celé aplikace by bylo možné
označit možnost přidání dalších vrstev z jiných serverů.
Jako bariéru tohoto rozvoje lze v současné době označit pomalé připojení
k internetu na MěU. Z tohoto důvodu aplikace funguje pouze formou intranetu pro
potřeby pracovníků úřadu, kde je rychlost přenosu dat dostačující. Uvažuje se však ve
výhledové době půl roku o nákupu nového serveru a také o zvýšení rychlosti připojení.
Tak by bylo možné poskytnout tento mapový server nejen pracovníkům úřadu, ale také
veřejnosti, které se problematika schvalování územního plánu dotýká asi nejvíce.
Vzhledem k tomu, že v aplikaci jsou zahrnuta data návrhu UP, dá se očekávat, že
přibližně za půl roku po veřejném projednání dojde ke schválení závazného územního
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plánu a bude tedy nutné data opět aktualizovat. Zde se nabízejí dvě možnosti řešení.
V případě, že tato aktualizace nebude příliš rozsáhlá, bude provedena mou osobou.
Pokud by se jednalo o rozsáhlejší práce, bude tato aktualizace provedena po zaškolení
pracovníkem úřadu. Je také dohodnuto představení aplikace pracovníkům úřadu po
obhájení práce. Předmětem této dohody je také zaškolení pro práci s mapovým
serverem, aby další práce s aplikací mohlo být prováděna pouze pracovníky úřadu.
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8. ZÁVĚR
Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření mapového serveru s daty
územního plánu města Náměšť nad Oslavou. Tento cíl byl splněn a mapový server je
umístěn na serveru města Náměšť nad Oslavou formou intranetu. Je tedy dostupný
pro všechny pracovníky úřadu, kteří potřebují s územním plánem pracovat.
V průběhu zpracování bakalářské práce bylo nutné nejprve vybrat vhodné
softwarové řešení celé aplikace. Bylo rozhodnuto o použití open source produktů, které
umožnily umístit výslednou aplikaci na server bez finančních nákladů města Náměšť
nad Oslavou. Jako webový server je použit produkt Apache. Klíčovým produktem, který
zajišťuje chod celé aplikace je Minnesota Map Server, který nabízí široké možnosti při
tvorbě aplikací toho to typu.
Prvním postupným cílem bylo překonvertování převzatých dat z formátu dgn do
formátu shp pomocí software ArcView 3.2. Tato část byla velmi časově náročná
a vzhledem ke kvalitě převzatých dat i nejproblematičtější. Výsledkem bylo 35 vrstev
ve formátu shp. Po tomto kroku následovalo naprogramování celé aplikace za použití
programovacích jazyků HTML, PHP, JavaScript a CSS. Po dokončení této části byla
celá aplikace testována a bylo provedeno ještě několik dodatečných úprav pro správný
chod celého projektu. Vytvořený projekt nabízí kromě samotného mapového serveru
také textovou část UP

a také původní výkresy UP ve formátu pdf.

Posledním cílem praktické části bakalářské práce bylo umístění celé aplikace na
server města Náměště nad Oslavou. Tato instalace byla provedena bez větších
technických problémů a lze tedy říci, že i tento cíl byl beze zbytku splněn.
Významnou součástí textové části práce je manuál pro práci s Minnesota Map
Serverem. Vzhledem rozsáhlosti této problematiky lze zde spatřit největší nedostatek,
protože jde pouze o hrubý náčrt toho, co je vše nutné obsáhnout pro vytvoření takovéto
aplikace. Nebylo však možné do obsahu bakalářské práce zahrnout všechny tyto
informace, které jsou mnohem rozsáhlejšího charakteru.
O bakalářské práci je vytvořena internetová stránka, která je umístěna na serveru
katedry geoinformatiky. Přiložené CD obsahuje kompletní vytvořené zdrojové kódy,
všechna data a také potřebný software pro správný chod celé aplikace.
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SUMMARY
This work presents results of final part of the Bachelor Study Program on
Geography – Geoinformatics at the Faculty of Science, Palacky University in Olomouc
(UP).
The main aim of the bachelor thesis was a creation of fully function map server for
needs of the city Náměšť nad Oslavou. The aim has been successfull implemated and
now it is possible to use its services as a intranet version on the server of the office in
Náměšť nad Oslavou. Created internet application provides basicly functions for
working with map. This contains not only functions for browsing (zoom in, zoom out,
pan) but function for questioning, too. The whole application is optimized for open
source browser Mozilla or Mozilla Firefox. Because of the fact, that the most users use
browser Internet Explorer, optimalization were done for this browser, too.
For realization of this bachelor thesis open source software was used. Important
part of this work is a maual for working with Minnesota Map Server. It contains basic
information about instalation of all necessary components and about creating the most
important file, mapfile. Working with PHP mapscript is shown here only very shortly. It
isn´t possible to show all problems in this bachelor thesis because they are very
complicated and very large. This part shows only one way how to build this
appliacation.
Also the CD-R was created with all source codes. The CD contains readme file
with description of CD structure. On the CD all instalation files of all necessary
softwares are placed for fully function of the aplication.
All the taims were realized. For more information about this work, please visit UP
web sites.
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PŘÍLOHY
1. CD-ROOM
•

vstupní data (dgn)

•

výstupní data (shp)

•

instalační soubory (instalační balík MS4W)

•

dokumentace pro MapServer (html soubory)

•

zdrojové kódy vytvořené aplikace

•

konfigurační soubor Apache serveru

•

Metodika digitálního zpracování ÚP obce pro GIS

Podrobný popis dat na CD je v souboru readme.txt umístěném v hlavním adresáři
tohoto CD.
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