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Abstrakt 

Cílem této práce je vytvořit interaktivní mapu golfových hřišť v České republice. Tato 

mapa vychází z kartodiagramu, na kterém jsou zobrazena hřiště podle počtu jamek 

a typu. V jazyce HTML je pomocí hypertextových odkazů z tohoto kartodiagramu 

vytvořena interaktivní mapa. Součástí této mapy jsou informace o jednotlivých 

hřištích. Každému z nich je věnována webová stránka se základními údaji a polohou 

hřiště. Tyto stránky jsou dostupné buď přímo z interaktivní mapy, nebo z přidružené 

databáze. Manipulace s touto databází je naprogramována pomocí příkazů 

v jazycích PHP a SQL. Součástí aplikace je zároveň formulář, který slouží ke snadné 

aktualizaci databáze golfových hřišť. 

Klíčová slova: interaktivní mapa, golfová hřiště, webová aplikace, databáze 

 

 

Abstract 

The objective of this bachelor thesis is to create interactive map of golf courses in the 

Czech Republic. This map is made from cartodiagram. On the cartodiagram are golf 

courses divided by number of holes. Interactive map is created by HTML language. 

The interactive map includes information about golf courses. Each golf course has 

own website with basic information and location. These websites are accessible from 

the interactive map and from associated database. Manipulation with this database is 

made by instruction commands in PHP and SQL languages. The application includes 

also form to easy update of database. 

Keywords: interactive map, golf courses, web application, database
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1. Úvod a cíle práce 
 

1.1  Úvod 
Kartografická díla prodělala dlouhý vývoj od ručně kreslených historických 

map přes různé formy tištěných map až po geoinformační systémy a digitální mapy. 

V poslední době se kartografická díla stále více objevují v podobě internetových 

map. V současnosti na internetu můžeme najít jak digitální, tak i naskenované 

tištěné mapy. K hlavním výhodám map šířených na internetu patří jejich široká 

dostupnost a poměrně snadná aktualizace. S dostupností internetu také narůstá 

počet jejich uživatelů. 

Podobně intenzivní rozvoj jako internet zažívá v České republice i golf. 

V devadesátých letech výrazně narůstal zájem o tento sport. Dnes je téměř 40 tisíc 

aktivních golfistů, kteří si nyní mohou zahrát na stále rostoucím počtu golfových hřišť. 

Některá z nich se rozšiřují, a řada dalších se staví. Stále se však projektují nová 

hřiště. 

Práce je členěna na několik částí. Ve druhé kapitole jsou popsány základní 

informace z historie golfu spolu s hodnocením internetových map, jejich klasifikaci 

a významu. Další kapitoly práce jsou věnovány zpracování kartodiagramu a tvorbě 

interaktivní mapy. 

Bakalářská práce se snaží seznámit s golfovými hřišti v České republice, jejich 

geografické poloze a informacemi o nich. Její význam spočívá v tom, že bude 

informovat o golfových hřištích prostřednictvím jak interaktivní mapy, tak i databáze 

a bude odkazovat na informace k jednotlivým hřištím. 
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1.2  Cíle práce 

Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě interaktivní mapy golfových hřišť 

v České republice s cílem vytvořit webovou aplikaci, která by se mohla uplatnit 

na nějakém serveru s golfovou tématikou.  

Hlavní částí aplikace bude interaktivní mapa s možností přibližování, 

oddalování a také horizontálním posunem. Dále bude obsahovat odkazy 

na jednotlivá hřiště. V těchto odkazech budou umístěny základní informace o daných 

hřištích. 

Aplikace bude doplněna o databázi hřišť, která bude umožňovat výběr hřiště 

podle několika parametrů. A také o formulář sloužící k aktualizaci databáze. 
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2. Současný stav sledované problematiky 
 

2.1 Golf v Česku 

V České republice existuje v současné době více než 100 golfových hřišť. 

Někteří lidé hrají golf na vrcholové úrovni, jiní se golfu věnují ve volném čase. Pro 

část populace se golf stal módní záležitostí a symbolem určité společenské 

příslušnosti.  

 

2.1.2 Historie golfu v Česku 

Golf se začal v České republice rozvíjet koncem 19. století, kdy se první golfisté 

objevují v roce 1898 na Císařské louce v Praze. První hřiště bylo postaveno v roce 

1904 v Karlových Varech. Další hřiště vzniklo hned rok poté v Mariánských Lázních. 

Hřiště však byla využívána především zahraniční klientelou. Počet domácích hráčů 

byl nepatrný, proto se za skutečný začátek českého golfu považuje až soukromá 

aktivita rodiny Ringhofferů před první světovou válkou, která vyústila v úpravu 

soukromého pozemku u obce Volešovice na golfové hřiště.  

První golfový klub byl založen roku 1926 v Praze. Rok poté tento klub pořádal 

první turnaj na svém hřišti v Praze-Motole. V roce 1931 se dva české kluby spolu 

s jedním slovenským klubem sdružily do Golfového svazu ČSR (GS ČSR). V období 

před druhou světovou válkou vzniklo ještě několik dalších hřišť. Válku však přežilo 

pouze hřiště v Líšnici, ostatní byla uzavřena nebo se nacházela v Sudetech. 

V poválečném období nabral rozvoj golfu nový dech. Jednalo se hlavně o obnovu 

uzavřených hřišť, hřiště v Mariánských lázních uvedla do dobrého stavu americká 

armáda. 

Po nástupu totalitní vlády komunistů k moci se musely všechny golfové kluby 

zrušit nebo včlenit do celostátní organizace Sokol. Nejméně příznivá pro existenci 

golfu v ČSR byla padesátá léta minulého století. Na golf bylo pohlíženo jako 

na projev západního způsobu života, což bylo považováno za ideologickou diverzi. 
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Proto byl golf na všech úrovních diskriminován. Jedinou výjimkou byl tolerantní postoj 

krajských tělovýchovných orgánů v západočeských lázních, které golfu ponechaly 

místo i ve svých tělovýchovných strukturách. V roce 1956 byla veškerá sjednocená 

tělovýchova zastřešena Československým svazem tělesné výchovy (ČSTV). Do této 

organizace byly včleněny pouze mariánskolázeňský a karlovarský golfový oddíl, 

ostatní oddíly zůstaly mimo oficiální tělovýchovné struktury. Šedesátá léta znamenala 

pro golf nový rozvoj. V polovině šedesátých let využil český golf mírného politického 

uvolnění a navázal sportovní kontakty se zahraničím. Byl také založen 

Československý golfový svaz (ČGS), který se v roce 1968 přihlásil za člena Evropské 

golfové asociace. Sedmdesátá léta byla ve znamení hájení získaného postavení 

a obrany proti stále sílící zlovůli nadřízených orgánů. V osmdesátých letech k nám již 

pravidelně zajížděly velké skupiny zahraničních hráčů. 

Přišel rok 1989 a s uvolněním politické situace se svaz přejmenoval 

na Československou golfovou federaci (ČGF). Spolu s tím začaly golfové oddíly 

opouštět tělovýchovnou jednotu a osamostatňovaly se. Po rozdělení republiky na dva 

samostatné státy se nástupnickou organizací v České republice stala Česká golfová 

federace (ČGF). Během devadesátých let došlo k značnému nárůstu počtu hráčů 

a klubů. Vyrostla řada nových golfových hřišť. V současné době zažívá Česká 

republika neobyčejný rozmach golfového sportu, což dokazuje existence 69 hřišť 

v roce 2006 oproti pouhým třem osmnáctijamkovým hřištím v roce 1990 (Regionální, 

2006). 

 

2.2 Internetové mapy 

V současnosti stále přibývá internetových map a zároveň se často přechází 

od map v rastrovém formátu a digitálních map bez jakýchkoli dalších ovládacích 

prvků, které je možné pouze prohlížet, k mapám interaktivním a dynamickým, kde 

už existuje možnost uživatele nějakým způsobem mapu ovládat. Tyto mapy obsahují 

multimediální či animační složku. 
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2.2.1 Dělení internetových map  

Internetových map existuje celá řada. Mohou se třídit klasickým způsobem 

podle zobrazovaného území, obsahu či měřítka, používá se však i dělení odlišné 

(Krátký, 2004). Rozdílné dělení je dáno především tím, že v případě internetových 

map jde o technické zvláštnosti webového prostředí výskytu map. 

Základní dělení klasifikace podle využití jednotlivých mapových obrazů je 

na mapy statické a dynamické, jak je vidět na . Obě tyto skupiny se dále dělí 

na mapy interaktivní a mapy pouze k prohlížení neboli „view only “ (Voženílek, 

[200?]). Tato klasifikace je založena na využití jednotlivých mapových obrazů.  

Obr. 1
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br. 1 Klasifikace podle využití jednotlivých mapových obrazů 

droj: Kozáková, 2005 
tatické mapy se odlišují od dynamických tím, že jejich obsah se nemění ani 

dě, jedná-li se o mapu interaktivní. U statické interaktivní mapy je možné 

ad přibližování a oddalování mapy, při kterém nedochází ke změně obsahu 

ebo posunu zobrazovaného výřezu mapy. Všechny zmíněné ovládací prvky 

 fungovat plynule nebo po skocích. Dalším znakem tohoto druhu map je 

 k datům (mapám, textům, databázím, webovým adresám atd.), ke kterým se 

l dostane prostřednictvím odkazu. Tyto mapy se nazývají „clickable maps“ 

e používá také pojem „hypermapy“ (Voženílek, [200–?]). Statické mapy pouze 

ížení jsou na internetu prezentovány jenom jako obrázky, které původně 

pro publikování na webu sestaveny. Vznikaly především naskenováním 

 map tištěných. 
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V případě dynamických map pouze k prohlížení se jedná o mapy, které mají 

oproti statickým mapám navíc pouze nějaký dynamický prvek, například pohybující 

se nebo blikající symboly. Příklady těchto map mohou být například otáčející se 

glóby a animace průběhu počasí. Dynamické interaktivní mapy obsahují kromě 

funkce zoomování a posunování také vykreslování detailů při zvětšování měřítka. 

Tento typ map stejně, jako statické interaktivní mapy poskytuje doplňující informace 

v podobě hypertextových odkazů nebo v podobě informačních bublin s popisem 

dané lokality. Mezi dynamické mapy také patří vyhledávače tras.  

Klasifikace podle možností uživatele (Obr. 2) je další způsob dělení 

internetových map. V prvotním dělení by se mohly vyčlenit mapy na náhledové 

a interaktivní. Tato klasifikace je postavena na dělení internetových map podle 

možností uživatele. Základem tohoto členění je možnost uživatele zasahovat 

a ovlivňovat to, co prozkoumává.  

Obr. 2 Klasifikace internetových map podle možností uživatele 

Zdroj: Krátký, 2004. Přepracováno autorem 

 

Nejčastěji vyskytujícími se mapami na internetu jsou mapy náhledové statické. 

Velký podíl z těchto map tvoří naskenované analogové mapy. Přestože tyto mapy 

ztrácí při procesu skenování svou kvalitu, umístěním na internet se kartografická díla 

stále více a snadněji než dříve dostávají do povědomí lidí. Nevýhodou oproti 

vytvořeným mapám je to, že naskenované, původně tištěné mapy, mají horší 

čitelnost než mapy, které jsou vytvořené přímo za účelem umístění na internetu. 
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Skenované mapy obvykle využívají internetové obchody s prodejem map, které tímto 

způsobem prezentují ukázku svého zboží. Také mají nezastupitelnou úlohu v podobě 

získávání cenných informací o historických mapách. Co se týče map vytvořených, 

ty se mohou velmi dobře uplatnit například v lokalizaci obchodu, instituce, památky 

atd. Náhledové dynamické mapy se na internetu příliš nevyskytují. Neposkytují totiž 

více informací než mapy statické a navíc jsou náročnější na rychlost připojení. 

Používají se pouze za účelem více zaujmout. Nejčastěji se tyto mapy používají 

v souvislosti s předpovědí počasí. 
Interaktivní mapy jsou bezpochyby velmi atraktivní a perspektivní, a proto jsou 

stále žádanější. Interaktivní multimediální mapy se staly populárními už s nástupem 

média CD-ROM. Velký rozvoj interaktivních map pak přišel spolu s nástupem 

internetu, díky němuž došlo k výraznému nárůstu možností, které sebou prostředí 

internetu přináší (Kartografie, [200–?]). Jako příklady je možné uvést možnosti 

distribuovaných databází, tvorbu geoportálů, lepší aktualizaci či dostupnost pro větší 

počet uživatelů. Dynamické mapy obsahují animační složku a jsou při prohlížení 

charakteristické kontinuální změnou (Slocum, 2004). Interaktivní pak obsahují 

hypertextové odkazy, které umožňují přístup k doplňujícím informacím. Tyto odkazy 

tedy nabízející zdroje informací mimo jejich viditelný obsah, stejně jako tomu bylo 

u dynamických interaktivních map v předchozí klasifikaci. Rozdíl mezi dynamickými 

a interaktivními elektronickými mapami je spojení s informacemi pomocí 

hypertextových odkazů. (Kartografie, [200–?]). 
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2.2.2 Specifika tvorby internetových map  

Při tvorbě internetových map mají na budoucí mapu vliv čtyři hlavní činitelé. 

Těmito činiteli jsou uživatel, obsah mapy, poskytovatel a prostředí (viz ), 

ve kterém mapy vznikají a existují (Voženílek, [200–?]). Poskytovatel je tedy při 

tvorbě omezen zbývajícími třemi činiteli. 

Obr. 3

Obr. 3 Tvorba internetových map 

 Zdroj: Voženílek, [200–?) 

Kartografické znaky jsou v internetových mapách srovnatelné s kartografickými 

znaky v mapách tištěných, pokud nebereme v úvahu webové funkce. Ačkoli mají 

mapy na internetu svá specifika, správnost jejich kartografických metod a znaků se 

hodnotí stejně jako u tradičních tištěných map. Internetové prostředí omezuje rozsah 

a datový objem mapy, hlavně proto, aby mohla být mapa čitelně zobrazena a také 

aby nedocházelo k dlouhému čekání při jejím načítání. Lepší čitelnost map se 

dosahuje nižší grafickou a informační hustotou. Na druhé straně internetové prostředí 

umožňuje zvýšit informační funkci mapy pomocí informací, které jsou dostupné 

přes hypertextové odkazy, a také možností použití multimediálních prvků. 

13 

 



 

2.2.3 Výhody a nevýhody internetových map  

Internetová síť je zdrojem velkého množství informaci, a i proto má stále víc 

a víc uživatelů, kteří si díky této celosvětové síti mohou vyhledat informace rychleji 

než jakýmkoli jiným způsobem. Získání těchto informací je navíc ve většině případů 

zcela zadarmo. Další velkou výhodou je dostupnost, ale toto platí jen pro lidi 

využívající internet, kteří tvoří přibližně jednu pětinu světové populace (Příloha 2). 

Toto číslo však bude stoupat, spolu s růstem počtu lidí, kteří si připojení k internetu 

budou moci z ekonomického hlediska dovolit. Webové mapy jsou navíc pro uživatele 

sítě dostupné 24 hodin denně. Díky snadnému přístupu k internetu se stává 

snadnější i aktualizace všeho, co se na webu nachází. Aktuálnost je jeden 

z největších problémů kartografie, právě proto se stal tento problém pro internetové 

mapy minulostí. Bohužel ne všechny mapy jsou pravidelně aktualizovány. Bezesporu 

jsou velikou výhodou také nižší finanční náklady oproti tištěným mapám. 

Na pomezí mezi výhodami a nevýhodami je kopírovatelnost map umístěných 

na webu. Na straně uživatele je to samozřejmě velmi užitečné, ale na druhou stranu 

pro tvůrce map je to nevýhodou, protože kopírováním se porušuje autorské právo. 

I když existují různé druhy ochrany proti nežádoucímu kopírování, jako mohou být 

programy, které chrání zdrojový kód, nebo se může do mapy umístit vodoznak. Stále 

však platí, že žádná internetová ochrana není stoprocentní. 

K nevýhodám patří ovládání mapových serverů zpřístupňujících dynamické 

mapy, což může klást na jejich uživatele v síti internet různě vysoké nároky. 

Ty spočívají jednak v potřebě ovládnout základní funkce. Dále však rovněž dle 

použitého softwarového řešení v nutnosti instalace softwaru nutného pro správný 

chod u klienta, který zprostředkovává zobrazení mapy. Problémem je také rozlišení 

mapy. Tvůrce by měl brát v úvahu, aby mapa mohla být zobrazena na nejhorším 

možném vybavení, hlavně monitoru. Tomu odpovídá zobrazení 800 x 600. Vhledem 

k tomu, že se obvykle používá malý výřez, je nutné omezit počet mapových prvků 

tak, aby byla mapa dostatečně čitelná. K částečnému odstranění tohoto nedostatku 

lze použít interaktivní nastavení mapového výřezu. Při tvorbě mapy je také nutné 

pečlivě zvažovat použité barvy. Nedostatkem oproti tištěným mapám je zajisté také 

ve většině případů internetových map absence legendy. 
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2.3 Přehled map golfových hřišť na internetu 

Na webových stránkách se nachází celá řada různých map golfových hřišť. 

Ve většině případů se jedná o jednoduché mapy Česka, kde je topografický podklad 

tvořen hranicemi krajů. Jedná se zpravidla o „klikací mapy“. Uživatel má tedy 

možnost vybrat si jeden kraj. Po tomto kroku nejčastěji následuje pouze výpis hřišť 

ve vybraném kraji. Méně často se ukáže mapa (spíše jen obrys) vybraného kraje 

s vyznačenými hřišti. Jak je možné vidět na Obr. 4. V tomto případě už se jedná 

o mapu pouze k prohlížení bez jakýchkoli dalších odkazů. Slouží jen k hrubé 

lokalizaci hřišť.  

Obr. 4 Statické mapy - „klikací mapa“ a mapa pouze k prohlížení 

 
Zdroj: SuperGolf.cz 

 

Dále také existují mapy, které využívají služby API (application programming 

interface), v překladu rozhraní pro programování aplikací. Jedná se o služby, které 

poskytují například firmy Google, Atlas a Seznam. V rámci těchto služeb si může 

jakýkoli uživatel snadno vložit nejen mapu na své webové stránky, ale i využít mnoho 

dalších funkcí, mezi které může patřit nastavení interakce, přidání značek a jejich 

interakce, vyhledávání či plánovač trasy aj. Mapa na Obr. 5 využívá služeb Atlas 

AMapy API. Tato mapa však z výše uvedených funkcí obsahuje pouze interaktivitu 

(tedy zoom a posun po mapě), přepínaní letecká/základní mapa a znaky, ukazující 

na polohu jednotlivých hřišť. Po najetí kurzoru na značku se zde nachází pouze 

informace o názvu hřiště. Tyto značky by mohly obsahovat aspoň záznam 

s kontaktem na dané hřiště jak je tomu u mapy využívající Google maps API. Tato 

mapa má všechny funkce jako předcházející, kromě přepínání na leteckou mapu.  
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Navíc obsahuje malou přehledku a také značky obsahující odkaz s podrobnějšími 

informacemi o hřišti. Tato mapa dokáže uživatele lépe informovat, ale samotná 

základní i letecká mapa ze serveru maps.google.com není tak podrobná jako 

z amapy.cz, zejména mapa letecká. 

Obr. 5 Interaktivní mapa s využitím Atlas API 

Zdroj: Mapa  

Samozřejmě existují pouze statické mapy golfových hřišť určené pouze 

k prohlížení. Tyto mapy však mají velmi omezenou čitelnost Obr. 6. Ve většině 

případů se k těmto mapám mohou zařadit i plánky jednotlivých hřišť. 

Na internetu se kromě výše zmíněných map vyskytuje i mnoho dalších, ale ty 

jsou velmi podobné uvedeným ukázkám. Posledním typem map s golfovou tématikou 

už jsou pouze plánky jednotlivých golfových hřišť, které jsou vzhledově velmi 

různorodé. Z hlediska funkčnosti se ve většině jedná o statické mapy pouze 

k prohlížení. Zbylé fungují jako „klikací mapy“, součástí kterých jsou podrobné plánky 

jednotlivých jamek. 
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Obr. 6 Statická mapa pouze k prohlížení  

 

Zdroj: Jamka  
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3. Tvorba mapy golfových hřišť 
Tato kapitola se věnuje tvorbě mapy golfových hřišť. V první části se popisuje 

vznik kartodiagramu. Z tohoto kartodiagramu se vycházelo při tvorbě interaktivní 

mapy. Postup, jak tato mapa vznikala, je popsán v další části této kapitoly. Nejdříve 

věnuje principu ovládacích prvků mapy. Dále pokračuje tím, jak je mapa propojená 

s informacemi o jednotlivých hřištích. Poslední dvě části podkapitoly popisují využití 

databáze a její propojení s mapou. 

 

3.1 Kartodiagram 

Mapa golfových hřišť představuje bodově lokalizovaný kartodiagram (Obr. 7). 

Bodově lokalizované kartodiagramy jsou kartografickým vyjádřením statistických dat 

ve formě diagramů vztažených ke konkrétní lokalitě umístěných v mapové kostře 

(Voženílek, 1999). Jednotlivá golfová hřiště jsou na mapě znázorněná bodovými 

kartografickými znaky. Bodový kartografický znak vyjadřuje v určitém místě mapy 

vlastnost vybraného jevu (Voženílek, 1999). 

Obr. 7 Bodově lokalizovaný kartodiagram 
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Prvním krokem při tvorbě kartodiagramu bylo získání seznamu golfových hřišť 

v Česku. Tyto informace byly čerpány především z internetových stránek golfových 

portálů (Golf, Seznam, Kde hrát).  

Dále bylo potřeba sehnat vhodný topografický podklad. Jako nejvhodnější byl 

zvolen soubor bar_rel.tif (Digitální, 2003). Tento soubor byl použitý téměř beze změn, 

upraveny byly pouze barevné odstíny tak, aby byly jednotlivé bodové znaky lépe 

čitelné. Jako podklad se k tématu golfových hřišť hodí především barevně. 

Dalším krokem bylo vytvoření hranic Česka a správních celků, krajů. Protože 

byl celý kartodiagram vytvářen v programu CorelDraw, převzal jsem hranice od firmy 

Ramap, která měla potřebnou vrstvu k dispozici ve formátu .cdr. Hranice byly poté 

upraveny do výsledné podoby. Stejným způsobem byla převzatá i vrstva řek.  

Závěrečnou fází bylo navržení a umístění bodových znaků. V kartodiagramu 

jsou použity bodové znaky, které symbolizují některé prvky z golfové hry, jimiž jsou 

golfová hůl, green, flag, jamka a míček (viz Příloha 1). Symboly rozlišují jednotlivá 

golfová hřiště z hlediska kvantitativního i kvalitativního (Obr. 8). Zatímco kvantitativní 

jev je vyjádřen velikostí symbolu a číslicí udávající počet jamek daného hřiště, 

kvalitativní jev je vyjádřen symboly, které rozdělují hřiště na outdoorová a indoorová. 

Všechny bodové znaky jsou v mapě doprovázeny popisem s názvem jednotlivých 

hřišť. 

Obr. 8 Ukázka použitých bodových znaků  
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Vhledem k tomu, že se na území kraje Praha nachází takový počet hřišť, jejichž 

symboly nebylo možné přehledně umístit na mapě Česka, vznikl navíc samostatný 

kartodiagram s golfovými hřišti v Praze. 

Pro tvorbu kartodiagramu byl použitý program CorelDraw, protože nabízí dobré 

grafické zpracování. Zároveň také obsahuje funkci Oříznutí PowerClip, která byla 

potřebná při tvorbě jednotlivých výřezů interaktivní mapy (viz kapitola 3.2.1). 

 

3.2 Vytvoření interaktivní mapy 

Tvorba interaktivní mapy navazuje na vytvořený kartodiagram. Samotná 

interaktivní mapa umožňuje přibližování a oddalování daného území, to vše je 

doplněno o funkci posouvání. Dále aplikace poskytuje informace o hřištích, které jsou 

dostupné prostřednictvím hypertextových odkazů. Všechny tyto součásti interaktivní 

mapy fungují v jazyce HTML a CSS. 

Výše popsaná mapa byla následně doplněna o databázi hřišť. Pro práci s touto 

databází je použitý databázový systém MySQL, protože ho mimo jiné poskytuje 

i webhosting, na které je celá aplikace umístěna. Pro ovládání této databáze je 

použitý strukturovaný dotazovací jazyk SQL, ze kterého se pomocí programovacího 

jazyka PHP vytváří normální text webových stránek. 

Všechny zdrojové kódy jsou napsány v programu PSPad. Jedná se textový 

editor, který je přizpůsoben pro tvorbu internetových stránek. 

 

3.2.1 Přibližování/oddalování a posun v mapě 

 Tyto funkce interaktivní mapy jsou tvořeny v jazyku HTML. HTML (Hypertext 

Markup Language) je značkovací (nikoliv programovací) jazyk, pomocí kterého se 

vytvářejí internetové stránky. K tomuto jazyku se často používá ještě jazyk CSS 

(Cascading Style Sheets) neboli kaskádové styly, pomocí kterého se určují vlastnosti 

jednotlivých elementů, tedy vzhled stránky. 

Nejdříve bylo nutné určit velikost výsledné mapy. Cílem bylo vytvořit mapu, aby 

byla dostatečně velká a zároveň se celá mohla zobrazit i na menších monitorech. 
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Proto je výsledná velikost 900 x 541 pixelů. Dále bylo potřeba určit počet 

přibližovacích stupňů. Ve výsledné aplikaci se vyskytují stupně tři ( ). První 

stupeň zahrnuje celé území republiky, kde jsou zobrazeny pouze hranice krajů. Další 

stupeň přiblížení obsahuje už i symboly jednotlivých hřišť. U této úrovně je přiblížení 

nastaveno tak, že území republiky je rozděleno na 4 části a podle mého názoru 

s dostatečným překryvem, aby uživatel neztratil návaznost při posunu v mapě.  

Poslední úroveň nabízí takové přiblížení a rozdělení jednotlivých listů, aby bylo celé 

území každého kraje alespoň na jednom z těchto listů. Určujícím pro tento klad listů 

byl hlavně Středočeský kraj, který zabírá největší území. Protože jsem měl původní 

kartodiagram ve formátu nazev_souboru.cdr, exportoval jsem jednotlivé listy přímo 

z programu CorelDraw. K exportování jednotlivých listů jsem využil funkci Oříznutí 

PowerClip. Tato funkce umožňuje exportovat jednotlivé listy, aniž by se musel 

původní obrázek na tyto listy rozřezat. 

Obr. 9

Obr. 9 Struktura listů 

Pohyb mezi jednotlivými listy se uskutečňuje pomocí hypertextových odkazů. 

A proto se vytvořené jednotlivé listy v dalším kroku musely poskládat a propojit 

jednotlivé úrovně. Odkazy jsou provedené v programu GIMP (GNU Image 

Manipulation Program), což je program na úpravu obrázků, který mimo jiné umožňuje 

na jakémkoli obrázku vytvořit odkazy pomocí URL (Uniform Resource Locator) neboli 

jednoznačné určení zdroje. Protože jednotlivé soubory, na které je odkazováno, leží 

v jedné složce, nebylo třeba používat absolutní odkazy. Příkladem těchto odkazu 

může být http://golf.own.cz/index.php. Stačilo však používat pouze odkazy relativní. 
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Tyto odkazy fungují tak, že se zadá cesta_k_souboru/nazev_souboru, na mapě se 

definují pomocí polygonů, kterým se přiřadí URL. Vytyčené odkazy v mapě se 

následné uloží jako nazev_souboru.htm. Tento soubor představuje jednoduchý 

zdrojový kód. V tomto kódu se podstatě jedná o obyčejný obrázek, ze kterého se 

pomocí tagu a atributu <usemap="#map"> vytvoří „klikací mapa“ (Obr. 10). Mapa 

obsahuje popis aktivních oblastí, které reprezentují tagy <area>. Atributem shape 

vymezuje tuto oblast pomocí souřadnic (coords). Tento atribut je také doplněn 

o informaci, zda se jedná o polygon (polygon), čtyřúhelník (rect) nebo kruh (circle). 

Existují ještě alternativní atributy pro polygon (poly), čtyřúhelník (rectangle) 

a pro kruh (circ). Tyto atributy mají hlavní význam v tom, že když se dvě oblasti 

překrývají, tak má přednost ta, co je napsaná ve zdrojovém kódu výše. 

 

Obr. 10 Zdrojový kód „klikací mapy“ 

<img src="golf_obrys.GIF" width="900" height="541" border="0" 
align="middle" usemap="#map" /> 
        <map name="map"> 
          <area shape="rect" coords="451,18,882,270" href="uroven1/0-
1.php" /> 
          <area shape="rect" coords="18,271,450,521" href="uroven1/1-
0.php" /> 
          <area shape="rect" coords="451,271,881,521" href="uroven1/1-
1.php" /> 
          <area shape="poly" 
coords="292,214,330,200,352,217,343,225,348,232,342,237,334,232,304,247" 
href="praha/praha.php" /> 
          <area shape="poly" 
coords="18,17,451,18,451,271,315,271,305,249,335,234,342,240,350,233,347,2
26,355,218,329,197,290,213,303,249,306,252,315,271,18,271" 
href="uroven1/0-0.php" /> 
        </map> 

Do mapy byla umístěna tři tlačítka: Zoom out pro oddálení, Celá mapa 

pro návrat na nultou úroveň a legenda (Obr. 11). Na nultou úroveň se jde také vrátit 

pomocí kliknutí na hlavičku a to z jakékoli stránky výsledné aplikace. Z první úrovně 

do druhé funguje přibližování tak, že jsou aktivní plochy vymezeny jednotlivými kraji. 

Po kliknutí na vybraný kraj se mapa přiblíží tak, aby zobrazila celý tento kraj. 

K posouvání po mapě slouží šipky v rámu mapy. Celé posouvání funguje na stejném 

principu jako přibližování. Odkazy jsou nastaveny tak, aby se vždy zobrazil sousední 

list.  
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Obr. 11 Ukázka zdrojového kódu s tlačítky 

<html> 
  <head> 
    <title> 
      Golfová hřiště 
    </title> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=WINDOWS-
1250"> 
    <meta http-equiv="Content-Language" content="cs"> 
    <meta name="Robots" content="index, follow"> 
    <meta name="keywords" content="tomca, golf, hřiště, golfová hřiště, 
interaktivní mapa golfových hřišť">     
  </head> 
  <body> 
    <div ID="obal"> 
      <div ID="hlavicka"> 
      </div> 
      <div ID="telo"> 
        <img src="golf_1-1.gif" width="900" height="541" border="0" 
usemap="#map" /> 
        <map name="map"> 
          <area shape="rect" coords="405,4,495,16" href="0-1.php" /> 
          <area shape="rect" coords="3,224,16,315" href="1-0.php" />     
       </map> 
        <div ID="hlavnicast"> 
          <div ID="tabulka"> 
            <table border=0 > 
              <tr> 
                <td> 
                  &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 
                  <a href="../index.php">Celá mapa</a> 
                </td> 
                <td> 
                  &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 
                </td> 
                <td> 
                  <a href="../index.php"  >Zoom out</a> 
                </td> 
              </tr> 
            </table> 
          </div> 
    <td> 
            &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 
            <a href="../legenda.JPG" target="_blank">legenda</a> 
          </td> 
        </div> 
      </div>          
      </div> 
    </div> 
  </body> 
</html> 

 



 

3.2.2 Vytvoření odkazů na jednotlivá hřiště 

Tyto odkazy jsou založeny na stejném principu jako ovládání mapy, jsou zde 

však výhradně pro první úroveň použity alternativní atributy pro tvar aktivní oblasti, 

aby překrývaly aktivní oblasti pro přibližování. Pro odkazy je zde navíc použitý atribut 

target="_blank", který zajišťuje otevření odkazu v novém okně. Je tomu tak z důvodu, 

aby uživateli zůstal zachován výřez mapy, ze kterého daný odkaz otevřel, a také aby 

mohl odkazů s informacemi o hřištích otevřít více bez nutnosti kopírování adresy 

a ručního otevírání nového okna. 

 

3.2.3 Doplnění informací k hřištím 

Obr. 12 Internetová stránka s informacemi o golfovém hřišti 

        

Obr. 12Každé hřiště má svoji webovou stránku vytvořenou v jazyce HTML ( ). 

Stránky informují uživatele např. o vybavení a paru hřiště, počtu jamek a kontaktech. 

Stránky také obsahují orientační plánek hřiště, v některých případech však tato mapa 

chybí, protože nebyla dostupná na všech domovských stránkách golfových hřišť. 
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Pro zpřesnění pozice hřiště je obsahem těchto stránek GPS souřadnice a interaktivní 

mapa využívající služeb AMapy API (Atlas). Tato služba umožňuje vložit mapu 

na webové stránky (Obr. 13). U této mapy, která upřesňuje pozici hřiště, je nastaven 

v první řadě rozměr výřezu mapy. Dále bylo nastaveno měřítko (1: 10 000), 

ve kterém se mapa načte, a hlavně také střed, aby mapa při načtení zobrazila lokalitu 

daného hřiště. Pro jednoznačnou lokalizaci hřiště se při načtení mapy objeví 

informační bublina s názvem hřiště. Souřadnice středu mapy a umístění bubliny byly 

nastaveny v souřadném systému WGS84. 

<html
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<scri
src="
eba81
<scri
var P
load:
var m
//nas
mainM
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var p
mainM
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Obr. 13 Ukázka zdrojového kódu vložené mapy 

 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
       <head> 
         <title> 
           Jednoduchá mapa | AMapy API 
         </title> 
         <meta http-equiv="content-type" content="text/html; 
et=utf-8" /> 
pt type="text/javascript" 
http://amapy.atlas.cz/api/api.ashx?guid=b0839ae5-f9f9-47f6-b660-
f4dada8"></script> 
pt type="text/javascript"> 
age = { 
 function() { 
ainMap = new AMap("mainMap"); 
tavení počátečních souřadnic 
ap.zoomTo(100000, new AGeoPoint(49.771371714, 13.5054518562)); 
tavení počátečního měřítka a letecké mapy 
ap.loadMaps(null, 25000, 'Letecká'); 
ap.addMapPart(new ASmallMapControl()); 
ap.addMapPart(new AMapTypeControl()); 
tvořim pozici a bublinu 
ozicePlzne = new AGeoPoint("49°46\'19.13\"N 13°30\'21.32\"E"); 
ap.showBubble(pozicePlzne, "Golf park Plzeň-Dýšina"); 

w.addEvent('domready', Page.load.bind(Page)); 
ipt> 
         <style type="text/css"> 
           body        { font: 13px Verdana, 'Geneva CE', lucida,
serif } 
         </style> 
       </head> 
       <body> 
         <div id="mainMap" style="width: 450px; height: 300px;"> 
         </div> 
       </body> 
     </html> 
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3.2.4 Výběr hřišť podle parametrů 

Interaktivní mapa byla doplněna o databázi hřišť, která využívá relačního 

databázového sytému MySQL (My Structured Query Language), neboli systém 

pro řízení databází. Databáze, která je tvořena jednou tabulkou, obsahuje informace 

o názvech hřišť, počtu jamek, o kraji, ve kterém se nachází a také o tom, zda 

se jedná o hřiště indoorové nebo outdoorové. Databázová tabulka se dělí na sloupce 

a řádky. Názvy sloupců se volí tak, aby byly jednoznačné, a také se pro něj definuje 

datový typ jednotlivých polí záznamu. Pro databázi s golfovými hřišti je pro většinu 

sloupců použit datový typ text, pro počet jamek je použit int. Řádek slouží k uložení 

dat a bývá označován jako záznam. Práce s databází funguje na základě dotazů, 

tyto dotazy vychází z deklarativního programovacího jazyka SQL (Structured Query 

Language) v překladu strukturovaný dotazovací jazyk. Aby bylo možné databázi 

zobrazit na webových stránkách, bylo potřeba použít i programovacího jazyka PHP. 

Pro práci s databází je použitý i jazyk HTML, pomocí kterého jsou napsány formuláře 

v podobě roletkových menu. 

Třídění hřišť funguje na základě jednoho parametru, který uživatel zvolí kliknutím 

na hodnotu v jednom ze tří roletkových menu (Obr. 14). Je na výběr třídění podle počtu 

jamek, krajů a typu hřiště. Pro čtvrtý sloupec s názvy hřišť nebylo roletkové menu 

vytvořeno, protože výsledek volby v nabídce všech hřišť by bylo pouze hřiště samotné. 

 

Obr. 14 Třídění databáze 
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Výsledkem třídění je zobrazená tabulka se záznamy, které vyhovují zvolenému 

parametru. Tato tabulka je doplněna aktivními odkazy na jednotlivá hřiště či kraje. 

Když uživatel zvolí nějaké z hřišť, otevře se mu stránka s informacemi o daném hřišti, 

a když zvolí kraj, zobrazí se vybraný kraj přiblížený na mapě spolu s tabulkou se 

seznamem hřišť ve vybraném kraji. Třídění by se mohlo udělat i na základě více 

parametrů, ale vzhledem k počtu golfových hřišť je dostačující pouze jeden parametr. 

Protože v případě výběru pomocí jednoho parametru se zobrazí takový počet 

položek, který je stále ještě přehledný. 

Prvním krokem při návrhu třídění hřišť bylo vytvoření tabulky, která se poté 

vložila do databáze. Databáze je umístěna na serveru, proto se pro práci s ní muselo 

k tomuto serveru nejdříve připojit (Obr. 15). Jakmile bylo spojení navázáno, bylo 

potřeba vybrat databázi, se kterou se dále pracovalo.  

Další práce spočívala ve vytvoření tří roletkových menu. Do každého z nich se 

načítají záznamy z jednoho sloupce (Obr. 16). Roletkové menu bylo vytvořeno 

Obr. 15 Příkazy pro připojení k serveru a vybrání databáze  

$spojeni=mysql_connect("mysql.own.cz","own_golf","heslo"); 
            mysql_select_db("own_golf",$spojeni); 

Obr. 16 Roletkové menu a jeho vyplnění hodnotami 

<form name="pocet_jamek" method="GET"> 
    <select name="pocet_jamek" size=5 
onChange="document.pocet_jamek.submit();"> 
            <option value=""> 
               ---vyber počet jamek--- 
            </option> 

<?php 
$zaznam=mysql_query("SELECT DISTINCT pocet_jamek FROM golf;",$spojeni); 
while($vypis=mysql_fetch_array($zaznam)) 

{ 
echo "<option 
value='".$vypis['pocet_jamek']."'>".$vypis['pocet_jamek']."</option>"; 

} 
?> 

<option value="vse"> 
                  všechny 
                  </option> 
          </select> 
      </form> 
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pomocí jazyka HTML párovým tagem <form>, který představuje formulář s několika 

atributy. Tento tag je doplněn o výběrové menu, které je reprezentováno tagem 

<select>. Důležitým atributem je name, který tagy identifikuje a posílá své jméno 

s daty. Metoda GET se používá u krátkých formulářů a vyznačuje se tím, že data 

odeslaná touto metodou jsou součástí URL za otazníkem a jsou vidět. Atribut size=5 

nastavuje počet řádků v roletkovém menu, v tomto případě 5, a onChange=() je 

javascriptová událost, která se spouští při výběru možnosti. Do takto nastaveného 

výběrového menu byly vloženy tagem <option> jednotlivé položky pro výběr. 

Atributem value se těmto položkám dává hodnota, která se odesílá s daty. Například 

položka ---vyber počet jamek--- má atribut value prázdný, protože slouží jenom jako 

informace o výběru v tomto roletkovém menu. Žádná data se tedy při kliknutí na tuto 

položku neodešlou. Dále následuje zdrojový kód v jazyce PHP. Nejdříve bylo nutné 

deklarovat proměnnou, ta se deklaruje symbolem dolaru, za který je napsán název 

proměnné. Hodnota této proměnné je uvedena za rovnítkem. V uvedeném příkladu 

(Obr. 16) se za rovnítkem nachází funkce, pomocí které se spustí dotaz 

nad databází. Tato funkce má dva parametry. Prvním z nich je text samotného 

dotazu SQL a druhým je použité spojení k databázovému systému. Uvedený dotaz 

má za úkol vybrat všechny záznamy ze sloupce počet_jamek z databáze golf, 

přičemž příkaz DISTINCT zaručuje odstranění duplicitních prvků. Následujícím 

cyklem se vypíší vybrané položky do roletkového menu. Příkazem 

mysql_fetch_array($zaznam) je možné načíst řádek do pole $vypis. Po takovém 

načtení řádku je možné k jednotlivým elementům pole $vypis přistupovat podle názvů 

sloupců v tabulce golf. Toto načtení se uplatní při vypisování jednotlivých položek 

do roletkového menu. Po ukončení cyklu je konec i kódu v PHP a následuje pouze 

položka pro výběr všech hřišť bez jakéhokoli parametru. 
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Dalším krokem bylo napsání několika podmínek, ve kterých se rozhoduje, podle 

jakého parametru se mají záznamy z databáze zobrazit (Obr. 17). 
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Obr. 17 Podmínka pro zobrazení seznamu hřišť podle počtu jamek 
 
 
GET['pocet_jamek']!="") 
      { 
r=$_GET['pocet_jamek']; 
yber=="vse") $zaznam=mysql_query("SELECT * FROM golf ORDER BY 
_jamek,nazev ;",$spojeni); 
$zaznam=mysql_query("SELECT * FROM golf WHERE pocet_jamek='$vyber' 
 BY nazev ;",$spojeni); 
      } 
Posledním krokem bylo zobrazení záznamů podle zvolených parametrů  

. 18). Tyto záznamy se vypíší pomocí jednoduchého cyklu. Důležité je zde 

at kód tak, aby se hodnoty vypisovaly do buněk tabulky, aby byl tento výpis 

ledný. Buňky s názvy hřišť a kraji jsou navíc obohaceny o relativní URL. Cesty  

mto odkazům byly doplněny do databáze, tedy bylo potřeba zvětšit tabulku  

va nové sloupce. Aktivní odkazy v buňkách jsou vytvořeny tagem  

ref=".$vypis['odkaz'].">. 

p

i

h
.
i
e
i

 

Obr. 18 Výpis seznamu hřišť  

hp 

le($vypis=mysql_fetch_array($zaznam)) 
{      

o "<tr><td align=left><a href= 
$vypis['link']."'target='_blank'>".$vypis['nazev']."</a></td><td 
gn=center>".$vypis['pocet_jamek']."</td><td align=left><a 
f=".$vypis['odkaz'].">".$vypis['kraj']."</a></td><td 
gn=center>".$vypis['typ']."</td></tr>"; 

} 
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3.2.5 Aktualizace databáze hřišť 

Databáze golfových hřišť je možné aktualizovat pomocí webového formuláře 

(Obr. 19). Důvodem vytvoření tohoto formuláře byla možnost přidávat, upravovat 

a mazat jednotlivá data snadněji, aniž by se administrátor musel připojovat k serveru. 

Dalším důvodem pro vytvoření tohoto formuláře byla česká diakritika, protože server, 

na kterém jsou data umístěna, neuměl nad některými písmeny zobrazit všechna 

diakritická znaménka. Proto byla vytvořena samostatná webová stránka, na které je 

možné češtinu jednoduše nastavit pomocí tagu <meta http-equiv="Content-Type" 

content="text/html; charset=WINDOWS-1250">. Na tuto stránku je možný přístup 

z domovské stránky pomocí odkazu admin a to pouze s heslem, aby zamezil 

nežádoucím změnám v databázi. 

Obr. 19 Formulář pro aktualizaci databáze 

Formulář umožňuje tři úpravy v databázi, přidávání, změny a mazání dat. 

Jestliže chce administrátor pouze doplnit data do databáze, stačí, aby vyplnil druhý 

řádek formuláře. Pomocí tlačítka odeslat se data do databáze připojí. Pokud je 

potřeba jenom upravit některé údaje, administrátor si vybere ze seznamu hřišť 

a údaje o tomto hřišti se zobrazí ve druhém řádku, kde je může jednoduše změnit. Při 

tomto kroku je nutné mít označené pole Upravit, aby se nepřidala nová data, ale 

pouze změnila stávající. Toto pole se však označí automaticky už při výběru hřiště, 

aby na to nemusel administrátor při každé změně myslet. Mazání dat funguje 

podobně jako úprava. Stačí zvolit hřiště, které je potřeba smazat, a označit pole 

Smazat a vše potvrdit tlačítkem odeslat. 
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Formulář je naprogramován pomocí jazyka PHP, HTML a SQL. Na Obr. 20 je 

zdrojový kód rolovací lišty s výběrem hřišť. Tato lišta je vytvořena pomocí tagů 

<form> jazyka HTML. Tag <select> umožňuje výběr jedné položky, které představuje 

tag <option>. Aby tento formulář, v podobě rolovací lišty, komunikoval s databází, je 

naprogramován v jazyce PHP a doplněn o příkazy v jazyce SQL. Po tomto formuláři 

následuje podmínka, která rozhoduje, zda se ve formuláři vybralo nějaké hřiště 

či nikoli. Pokud ano, tak se do připravených polí zobrazí všechny informace o daném 

hřišti, které jsou v databázi uloženy. Při tomto kroku se automaticky označí pole 

Upravit a je tedy možné načtené informace měnit. Pokud se však žádné hřiště 

nevybere, připravená pole pro vkládání dat zůstanou prázdná, nebo v případě 

rolovacích lišt defaultně nastavená. Ve zdrojovém kódu následují podmínky  

(Obr. 21), které rozhodují při odeslání vyplněného formuláře, zda se data přidají, 

upraví, nebo vymažou. 

Obr. 20 Rolovací menu s výběrem hřiště  

echo "<form name=vyber> <select name=id onChange=document.vyber.submit();> 
<option value=''> --- zvolte hřiště --- </option> "; 
$zaznam=mysql_query("SELECT * FROM golf ORDER BY nazev;",$spojeni); 
            while($vypis=mysql_fetch_array($zaznam)) 
            { 
echo "<option value='".$vypis['id']."'>".$vypis['nazev']."</option>"; 
            } 
echo "</select></form>"; 
if  ($_GET["id"]!="") 
{ 
$id=$_GET["id"]; 
$zaznam=mysql_query("SELECT * FROM golf WHERE id='$id';",$spojeni); 
$vypis=mysql_fetch_array($zaznam); 
$u_nazev=$vypis["nazev"]; 
$u_pocet_jamek=$vypis["pocet_jamek"]; 
$u_kraj=$vypis["kraj"]; 
$u_link=$vypis["link"]; 
$u_typ=$vypis["typ"]; 
$u_odkaz=$vypis["odkaz"]; 
} 
else { 
$u_nazev=""; 
$u_pocet_jamek=""; 
$u_kraj=""; 
$u_link=""; 
$u_typ=""; 
$u_odkaz="";} 
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Obr. 21 Podmínky určující, zda se data přidají, změní nebo vymažou  

_GET["smazat"]!=""){ 
_GET["smazat"]; 
_query("DELETE FROM golf WHERE id='$id';",$spojeni); 

$_GET["nazev"]!="") 

v=$_GET["nazev"]; 
t_jamek=$_GET["pocet_jamek"]; 
=$_GET["kraj"]; 
=$_GET["link"]; 
$_GET["typ"]; 
z=$_GET["odkaz"]; 
f ($_GET["uprava2"]!="")  
 
id=$_GET["uprava2"]; 
ysql_query("UPDATE golf SET 
_jamek='$pocet_jamek',nazev='$nazev',kraj='$kraj',typ='$typ',link='$l
dkaz='$odkaz' WHERE id='$id';",$spojeni); 
 
lse mysql_query("INSERT INTO golf 
s('$pocet_jamek','$nazev','$kraj','$typ','$link','$odkaz','');",$spoj
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5. Závěr 
Tato bakalářská práce se věnuje problematice tvorby interaktivní mapy 

golfových hřišť v České republice. Interaktivní mapa vychází z vytvořeného 

kartodiagramu. Symboly tohoto kartodiagramu rozlišují jednotlivá golfová hřiště 

z hlediska kvantitativních i kvalitativních jevů. Při přibližování se v mapě zobrazuje 

více detailů. Interaktivní mapa funguje na principu hyperaktivních odkazů v jazyce 

HTML. Pomocí jazyka HTML a CSS je kompletně vytvořen i vzhled všech webových 

stránek. Samotná mapa je doplněna o databázi hřišť. Ovládání databáze je 

naprogramováno v jazyce PHP tak, aby bylo možné jednotlivá hřiště zobrazovat 

podle různých parametrů. Komunikace mezi serverem a databází funguje 

prostřednictvím příkazů v jazyce SQL. Součástí aplikace je také formulář, který slouží 

ke snadným úpravám dat v databázi. Přístup k tomuto formuláři je však možný pouze 

s heslem. Důvodem pro vytvoření tohoto formuláře byla nejen snadnější aktualizace, 

ale i problém s diakritikou. Tento problém však nebyl ojedinělý, problémy se 

objevovaly v průběhu celé této práce. Zpočátku se jednalo zejména o nejednotnost 

informací o jednotlivých golfových hřištích. Poté pokračovaly při shánění materiálů. 

A nakonec se objevovaly i při tvorbě aplikace. Nejdříve nastaly komplikace 

v souvislosti s internetovými prohlížeči, kdy alespoň jeden zobrazoval zdrojový kód 

jiným způsobem. Občas se vyskytly problémy i se samotnými zdrojovými kódy, které 

způsobovaly hlavně chyby v interpunkčních znaménkách.  

V budoucnu by mohla být práce rozšířená např. o podrobnější informace 

o jednotlivých hřištích, které by byly doplněny prostorovými modely hřišť. Interaktivní 

mapa by mohla mít také zdokonalené ovládání tak, aby bylo možné používat 

k posunu a zoomu myš. Mapa by také mohla být podrobnější, aby byla z mapy lépe 

čitelná poloha hřišť. S podrobnější mapou by souvisela i možnost většího přiblížení. 

Databáze by mohla být také rozšířena o další sloupce, které by zvyšovaly 

informovanost. 

Výsledná interaktivní mapa je dostupná na http://golf.own.cz/. 
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Příloha 1 

Základní golfové pojmy 

ALBATROS  výsledek na jamce zahraný tři rány pod par (normou jamky) 

BACKSPIN zpětná rotace míčku po odpalu 

BIRDIE výsledek na jamce zahraný na jednu ránu pod par  

BOGEY výsledek na jamce hraný jednu ránu nad par  

BUNKER písková překážka chránící green  

CADDIE nosič holí a výstroje a zároveň jediná osoba, která smí při hře radit  

CARRY   vzdálenost, kterou uletí míček přímo vzduchem bez doběhu po zemi  

DÉLKA HOLE vzdálenost od konce rukojeti k hlavě hole  

DEVATENÁCTNÁ 

JAMKA bar v klubovní budově  

DIVOT řízek - drn, který je po úderu vyseknut z trávy  

DLOUHÁ HRA údery, při nichž je důležité dosažení větší vzdálenosti  

DOGLEG  zatáčející fairway  

DOUBLE BOGEY  výsledek na jamce zahraný dvě rány nad par 

DRIVE rána z odpaliště  

DRIVER dřevo číslo jedna, nejdelší hůl používaná z odpaliště na nejdelší odpaly  

DRIVING RANGE cvičné odpaliště pro dlouhou hru  

DROP  spuštění míčku z ruky z výše ramen po zahrání míčku mimo hřiště  

DROPPING ZONA  místo určené k dropování (upuštění míče)  

DŘEVO  hůl na dlouhou hru 

EAGLE  výsledek zahraný dvě rány pod par jamky  

ESO jamka na 1 

ETIKETA golfový kodex chování  

FADE rána stáčející se za letu mírně doprava  

FAIRWAY  dráha mezi odpalištěm a jamkovištěm, která je ještě krátce střižena  

FAIRWAY WOOD  další dlouhá hůl, obvykle číslo 2 - 5  

FLAG praporek na označení jamkoviště   

FLIGHT skupina hráčů při hře, maximálně čtyři  

FORE výkřik, kterým se upozorňuje na nebezpečí zranění  

 

 



 

 

 

GAGARIN  vysoká, strmě padající rána  

GREEN nejníže střižená plocha kolem jamky  

GREEN FEE poplatek za hru  

GRIP  rukojeť hole a také označení pro úchop (držení) hole  

HACKER špatný hráč  

HANDICAP (HCP) číslo vyjadřující výkonnost hráče, čím nižší, tím lepší 

HOLE IN ONE jamka na jeden    

HOOK rána stáčející se při úderu doleva   

CHIP  přihrávka na green, také druh úderu, kterým se dostává míček na green  

CHIP IN chip až do jamky 

IMPACT okamžik trefení míčku hlavou hole  

JAMKOVKA  hra na jamky, hraje se o vítězství na každé jamce  

JEDNOPUTT jeden úder na greenu  

KRÁTKÁ HRA výraz pro přibližovací údery ke greenu  

LÍC HOLE  úderová plocha hlavy hole  

LOB  vysoká krátká rána  

LOFT  sklon úderové plochy hlavy hole  

MARKER zapisovatel skóre na kartě  

MARKOVÁTKO  předmět k označení pozice míčku na jamkovišti (často se používají mince) 

MÍSTNÍ PRAVIDLA pravidla týkající se neobvyklých rysů určitého hřiště  

MULLIGAN v přátelské hře označení pro beztrestné hraní další rány po neúspěšném od

OUT  hranice hřiště označena bílými kolíky  

PAR  počet úderů na odehrání každé jamky v normě, podle délky je počet parů 

PAR HŘIŠTĚ  součet parů na všech jamkách (norma hřiště)  

PGA Professional Golfers Association  

PITCHMARK  důlek po dopadu míčku na greenu - je třeba ho vypíchnout  

PITCH  krátká vysoká rána  

POHŘBENÝ MÍČ když je míč částí pod povrchem bunkru  

PUTT  rána na jamkovišti putterem  

PUTTER speciální hůl určená převážně ke hře na greenu nebo těsně kolem něj  

ROUGH hustá tráva mimo fairway  

ŘÍZEK  vyseknutý kus drnu po úderu  

SAND WEDGE hůl určená převážně pro hru z písku v bunkru   



 

 

 

SCORE CARD skóre karta - sčítací lístek, kam se zapisují výsledky z jednotlivých jamkovišť  

SET  sada holí  

SLICE úder stáčející se doprava  

SPIN   rotace míčku  

STABLEFORD soutěž, kdy se sčítají získané body za celé kolo  

SWEET SPOT  ideální bod líce hole pro trefení míčku  

SLAJSOVAT  hrát slice, údery stáčející se doprava  

TEE  odpaliště  

TEE TIME startovní čas  

YIPS neovladatelné záškuby nervového původu  

VYPICHOVÁTKO  pomůcka pro upravení důlku po odpalu míčku na jamkoviště  

WEDGE  krátká hůl s velkým sklonem úderové plochy  

ŽELEZO  typ hole většinou od čísla 3 - 9, nejnižší číslo je nejdelší hůl  

ŽILETKA  železo s kovanou hlavou hole  

Zdroj: Golf  

 

Příloha 2  

Tab. 1 Tabulka světové populace a uživatelů internetu 

Region  Populace  

 Podíl na 
světové 
populaci 

[%]  

 Uživatelé 
internetu  

 Podíl 
uživatelů 
internetu 

[%]  

 Nárůst 
uživatelů 

(2000-
2008) [%]  

Afrika 
         955 206 
348     

             
14,3     

           51 022 
400     

              
5,3     

        1 
030,2  

Asie 
     3 776 181 
949     

             
56,6     

         529 701 
704     

            
14,0     

           
363,4     

Austrálie a Oceánie 
           33 981 
562     

               
0,5     

           19 353 
462     

            
57,0     

           
154,0     

Evropa 
         800 401 
065     

             
12,0     

         382 005 
271     

            
47,7     

           
263,5     

Severní Amerika 
         337 167 
248     

               
5,1     

         246 402 
574     

            
73,1     

           
127,9     

Střední a Jižní 
Amerika 

         576 091 
673     

               
5,6     

         137 300 
309     

            
23,8     

           
659,9     

Střední Východ          197 090                           41 939                     1 



 

 

 

443     3,0     200     21,3     176,8     

SVĚT 
     6 676 120 
288     

          
100,0     

      1 407 724 
920     

            
21,1     

           
290,0     

 

Zdroj: World, 2008 

 


